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un bun
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INDUSTRIA
MASELOR

PLASTICE

CLUJ (de la corespondentul 
nostru)

Recent, în comunele raionu
lui Zalău s-au deplasat pentru 
două zile, 74 de conferențiari, 
9 brigăzi științifice și 6 forma
ții artistice de amatori. în co- 
munele în care s-au oprit bri
găzile, s-au interesat de pro
blemele economice și culturale 
pe baza cărora au fost concre
tizate expunerile și programele/ț 
artistice. Pentru expuneri, con-' ' 
ferențiarii au întrebuințat și 
un bogat material intuitiv 
(hărți, planșe, diafilme etc). 
Expunerile și programele artis
tice interesante au atras un 
număr mare de colectiviști. La 
Samșud, la o astfel de mani
festare au participat peste 500 

jde colectiviști.

Secția turnătorie fontă a U- 
zinelor „Vulcan" din Capi
tală și-a îndeplinit planul 
pe anul 1963 încă de la 27 
noiembrie. Printr-o bună 
valorificare a rezervelor in
terne, colectivul de aici a 
adus uzinei economii în va
loare de peste 700.000 lei. 
In fotografie : cîțiva din ti
nerii secției care au contri
buit Ia obținerea acestor 

succese.

Foto: N. STELORIAN
J

Înaintată
colectiv

cu-Plopșor 
corespondenți ai Aca
demiei R.P.R.

„Să o por/i cu cinste!". Aspect de la adunarea de primire în 
rîndurile pionierilor, ce a avut loc de curînd la Școala de 8 ani 

nr. 179 din Capitală.
Foto: AGERPRES

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Anul acesta harnicul colectiv de muncă de la întreprin

derea orășenească mixtă din Baia Mare, și-a îndeplinit sar
cinile de plan în numai 11 luni. Iată cîteva din succesele 
acestui colaetiv.Numai în luna noiembrie, s-au fabricat peste 
plan mobila în valoare de peste 110 000 lei, 250 de cazane 
pentru baie, 102 mașini de gătit etc. Valoarea produselor li
vrate comerțului peste plan de la începutul anului și pînă în 
prezent se ridică la aproape 4 850 000 lei. Este important de 
subliniat faptul că depășirea planului de producție s-a obținut 
în special pe calea creșterii productivității muncii, indicator 
care a cunoscut o creștere de peste 7 la sută. Un alt factor 
care a concurat la realizarea înainte de termen a sarcini
lor de plan se referă la aplicarea integrală a celor 21 de 
obiective din planul M.T.O. Printre evidențiații în produc
ție se numără echipa de strungari condusă de Carol Szobod, 
cei din sectorul mobilă comercială, condusă de Alexandru 
Bîrsan. S-au mai evidențiat în mod deosebit tinerii mun
citori Vasile Săsăran, Vasile Matioc, Nicolae Bondiș, Emeric 
Sepeș și alții.

V. MOINEAGU

Un colectiv de ingineri, la- 
boranți și muncitori de la 
Trustul minier Dobrogea a 
pus la punct tehnologia de fa
bricație a unui nou sortiment 
de concentrat de barită cu 
caracteristici superioare, ne
cesar industriei de prelucrare 
a maselor plastice.

Noul produs, fabricat la ex
ploatarea minieră Somova are 
un conținut de 95 la sută 
sulfat de bariu, cu 5 la sută 
mai mare decît al baritei flo
tate, produs curent la această 
exploatare ți o mai mare fi
nețe la granulație.

Primele cantități din noul 
produs, experimentate cu 
succes la noua fabrică de pre
lucrare a maselor plastice din 
Iași, au răspuns pe deplin ce
rințelor.

(Agerpres)
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rodusele pe care 
colectivul Uzine
lor de tractoare le 
realizează sînt 
bine cunoscute. 
Datorită caracte
risticilor tehnice

superioare, parametrilor func
ționali, calității execuției, 
tractoarele romînești se bucu
ră de bune aprecieri atît în 
țară cît și peste hotare.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii noștri se află, în acest 
sfîrșit de an, în plin efort pen
tru realizarea și depășirea tu
turor indicilor de plan. Bilan
țul de pînă acum este cît se 
poate de valoros, el fiind ro
dul participării entuziaste a 
tuturor muncitorilor la între
cerea socialistă organizată de 
comitetul sindicatului.

In 10 luni, planul produc
ției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 102,5 la sută, 
producția marfă fiind depășită 
cu 2,1 la sută, iar productivi
tatea muncii cu 2 la sută. De 
asemenea, s-au realizat eco
nomii suplimentare, prin re
ducerea prețului de cost, de 
peste 1 500 000 lei.

Cum este și firesc, alături de 
ceilalți muncitori din uzină ti
nerii sînt animați de dorința 
de a spori și mai mult succe
sele în muncă, astfel îneît sfîr-

șitul anului să ne găsească cu 
rezultate și mai bune. Orga
nizațiile U.T.M. din secții au 
fost îndrumate să-și stabilea
scă încă de pe acum măsurile 
care vor fi întreprinse pentru 
ca tinerii să-și aducă maxi
mum de contribuție la înfăp
tuirea sarcinilor producției a- 
nului viitor.

Colaborînd îndeaproape cu 
comitetele sindicatului, orga
nizațiile U.T.M. din secții au 
reușit anul acesta să antre
neze la întrecerea socialistă 
lunar peste 3 200 tineri. Pen
tru a asigura participarea 
unui număr cît mai mare de 
tineri la întrecerea socialistă, 
comitetul U.T.M. a desfășurat 
și desfășoară o susținută mun
că politică și organizatorică. 
Nu ne vom referi desigur aici 
la toate aspectele muncii or
ganizației U.T.M. în această 
privință. Primul lucru despre 
care vreau să vorbesc se re
feră la importanța cunoașterii 
planului de producție de către 
fiecare tînăr. Acest deziderat 
noi l-am obținut prin forme 
multiple. Comitetul U.T.M. 
îndrumat îndeaproape de co
mitetul de partid, a ajutat or
ganizațiile de bază să pună în 
dezbaterea tinerilor în cadrul 
adunărilor generale U.T.M. 
deschise, în ședințele de grupă

U.T.M. sarcinile ce reveneau 
pe luna respectivă secției 
sau atelierului din care făceau 
parte. Pentru popularizarea 
sarcinilor de plan, s-au făcut 
apoi expuneri la stația de ra- 
dioficare a uzinei, în secții 
s-au afișat grafice, lozinci. 
După cunoașterea sarcinilor 
planului de producție, o preo
cupare deosebită a constituit-o 
pentru organele U.T.M. ajuto
rarea tinerilor pentru a-și sta
bili angajamente concrete, 
care să corespundă posibilită
ților reale. In același timp ti
nerii au fost sfătuiți să acor
de atenție mai mare în spe
cial acelor probleme de care 
depindea realizarea planului în 
secția respectivă. Astfel tinerii 
formatori și cei de la turnă
toria de fontă (în angajamen
tele stabilite) au pus un ac
cent mai mare pe reducerea 
procentului de rebuturi, cei 
de la turnătoria de oțel — pe 
folosirea mai rațională a me
talului, cei de la șasiu și mo
tor — pe îmbunătățirea cali
tății și așa mai departe.

Stabilirea unor angajamente 
concrete, mobilizatoare are o 
însemnătate deosebită în des
fășurarea întrecerii socialiste. 
Aceasta însă nu-i totul. Este 
necesar ca aceste angajamente 
să fie urmărite zi de zi, tinerii

să fie ajutați să le îndeplinea
scă. Colaborînd îndeaproape 
cu comitetul sindicatului de 
secție organele U.T.M. au a- 
vut posibilitatea să cunoască 
la timp unele greutăți sau lip
suri și împreună să stabilească 
măsuri pentru înlăturarea lor.

Aș da un exemplu. Comi
tetul U.T.M. din secția turnă
torie fontă a constatat în- 
tr-una din luni că procentul 
de rebuturi se menține peste 
cifra admisă. Fiind o proble
mă importantă care privea în
tregul colectiv, comitetul 
U.T.M. de aici l-a rugat pe șe
ful secției să le vorbească ti
nerilor despre căile de redu
cere a rebuturilor. Comitetul 
U.T.M. nu s-a limitat numai 
la acest lucru. In secție erau 
și tineri care lucrau cu mult 
sub limita de rebuturi admisă. 
Generalizarea metodelor de 
muncă ale acestora, ale evi- 
dențiaților în întrecerea so
cialistă a constituit un ajutor 
prețios în activitatea tinerilor 
care aveau unele greutăți în 
realizarea angajamentelor în 
întrecere. Drept urmare tineri 
ca V- Grecu, Gh. Macovei și

ION DRĂGHICI 
secretarul comitetului U.T.M.
Uzinele de tractoare-Brașov 

(Continuare în pag. a IlI-a)

rivite de la poale, 
dealurile Bujoru
lui, par acum niș- 

I te uriașe trepte. 
| Cu mai puțin de 

5—6 ani în urmă, 
dealurile acestea

erau pline de ravene și pîr- 
loage. Supuse eroziunii, ele se 
degradau din zi în zi. Pe u- 
nele suprafețe pe care se cul
tiva porumb, producția cea 
mai bună obținută nu trecea 
de 500 kg de boabe la hectar.

Iată însă că mina omului a 
schimbat și transformă din an 
în an aceste pămînturi steri
le, în adevărate grădini înflo
ritoare, în podgorii care au ți 
început să producă. Începutul 
a fost făcut prin anul 1959. 
Chemarea Comitetului raio
nal de partid Bujor, de a se 
amenaja terenurile neproduc
tive în terase pentru planta
ții de vii ți pomi, a găsit e- 
cou în rîndul tuturor colecti
viștilor. O di
namică a exe
cutării terase
lor de pînă a- 
cum ne arată 
că dacă în anul 
1959 s-au făcut 
terase doar pe 
280 de hectare, 
în 1960 s-au e- 
xecutat pe 513 
hectare, în 1961 
pe 1 006 hec
tare, iar în 1962 
pe alte 1142 de 
hectare, adică 
în total pînă a- 
cum au fost ie

cu tinerii, atît individual cît ți 
în adunările U.T.M.. au avut 
darul să-i convingă de marea 
importanță economică a aces
tei acțiuni pentru gospodăria 
colectivă. In primul rînd s-a 
stabilit ca zilnic la această 
acțiune să participe cîte 300— 
400 de 
portul butașilor de vie ți 
plantat 
150 de
cu ajutorul colectiviștilor ti
neri și vîrstnici noi am reușit 
ca după executarea manuală 
a teraselor pe cele 16 hectare 
să și plantăm viță de vie".

Străduința colectiviștilor 
din Băleni de a valorifica te
renurile erodate a avut ca re
zultat importante venituri bă
nești. In toamna acestui an, 
de pe cele 74 de hectare in
trate pe rod, ei au obținut în 
medie cîte 6 500 kg struguri la 
hectar, adică cu 1 000 kg stru
guri mai mult la hectar față

tineri. Apoi la trans-

să participe alți 100— 
tineri. Asa se {ace că

SOCIALISTA
Semnalele neîntre

rupte ale aparatelor 
se conectează pe ace
eași undă. „Alo, pa
tria I ...Alo, patria!’ 
Nu trec nici cîte- 
va clipe și apelul — 
fie că sosește din ape
le Mediteranei ori ale 
îndepărtatului Ocean 
Paciiic — este recep
ționai de stafia de ra- 
diotelecomunicafii a 
portului Constanta. De 
aici se tine o perma
nentă legătură prin 
radio cu vesele noas
tre aflate pe albastrul 
nesiirșit al apelor. Se 
transmit mesaje și se 
comunică rapoarte de 
serviciu ; se cer sia- 
turi pentru situații mai 
dificile și se dau la 
timp instrucțiunile ne
cesare ; se transmit 
vești de la familii pen
tru marinari și de la 
aceștia pentru cei de 
acasă.

...Fiorica Ene din 
Constanta a sărbătorit 
nu de mult un eveni
ment însemnat — ziua 
de naștere. De la to
varășii săi de muncă, 
de la rude, a primit 
multe felicitări. Toate 
au bucurat-o. Una din 
ele Insă a emotionat-o. 
Venea tocmai din în
tinsul nesiirșit al unui 
ocean — de la priete
nul ei aflat într-o 
cursă lungă : „De ziua 
nașterii tale îti doresc 
ani multi și fericiți’.

Nu știm cili ani a 
împlinit în această 
toamnă nici Mihaela 
Bogdan din București. 
Știm numai că în a- 
cea zi a primit urmă
toarea radiogramă : 
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Radiograme
din larg

de 
suc-

„Multe felicitări 
ziua ta. Urări de 
cese și fericire. Tata".

Cuvinte puține. Au 
străbătut mări și țări 
ca să ajungă acasă. 
Radiograma este de 
iapt o mică cronică a 
vieții marinarului.

Ofițerul Nicolae

Moise — aflat de cî
teva luni Intr-o cursă 
lungă — aștepta cu 
nerăbdare o veste din 
Iară, 
sil : 
men.
tept 
Am atîtea să-ti spun...'

Intre solii Vătafu a 
avut Ioc, în mai puțin 
de 24 de ore, un ade
vărat schimb de... me
saje. „Născut băiat — 
Domnica" — se spu
nea in primul. De pe 
vasul pe care se alia, 
fericitul tată răspun
de : „Sincere senti
mente de dragoste co
pilului și soției mele’.

Și iat-o că a so- 
„Reușit la exa- 

Stela. Abia aș- 
să ne vedem.

u

rasate peste
4 000 de hec-
tare.

Printre gos-
podâriile agri-
cole colective
care au valori-

raionu'ui Bujor
comunele 

Vladi- 
Fîrță-

ficat suprafețe importante de 
terenuri erodate și slab pro
ductive se numără gospodă
riile colective din 
Băleni, Smulți, Tudor
mirescu, Cavadinești, 
nești, Vădeni și altele.

Gospodăria agricolă 
tivă din comuna Băleni, de 
exemplu, a executat terase ți 
a plantat cu vie, pînă în pre
zent, o suprafață de 
hectare din care 74 
trate pe rod.

„Numai în 
ne-a spus 
Dumitrescu, 
nom al acestei gospodării, 
s-au amenajat terase pe o su
prafață de 56 de hectare. Din 
acestea 40 ha au fost amena
jate cu mijloace mecanice, iar 
16 hectare manual, de către 
colectiviști. Zilnic la acțiu
nea de terasare au participat 
cîte 800—1 000 de colectiviști. 
Aproape jumătate din numă
rul acestora au fost tineri, 
mobilizați la această impor
tantă acțiune de organizația 
U.T.M. Secretarul organizației 
de bază U.T.M. din gospodă
ria colectivă, Gheorghe Ti- 
haia, împreună cu membrii 
comitetului au purtat discuții 
cu tinerii, au stabilit în adu
nări generale U.T.M. ce anu
me au de făcut aceștia în ac
țiunea de terasare. în acest 
sens ne-au cerut ajutorul 
nouă, conducerii gospodăriei 
colective. Discuțiile purtate

colec-

180 de 
sînt in-

toamnă,această
tovarășul Petre 
inginerul agro- 

acestei

de cît a fost planificat. Acea
stă producție, valorificată prin 
contract cu statul, a adus gos
podăriei colective de aici un 
venit total de 
lei.

Acțiunea de 
nuă în aceste 
participă toți tinerii 
viști din brigăzile de cîmp.

La altă gospodărie colectivă, 
ca cea din Tudor Vladimi- 
rescu colectiviștii au plantat 
vie în terase pînă în prezent, 
pe o suprafață de 70 hectare. 
De pe 35 de ha intrate pe rod 
ei au obținut în această toam
nă peste 7 000 kg struguri la 
hectar. Fiecare hectar cultivat 
cu viță de vie a adus un ve
nit de 14 000 lei, adică de a- 
proximativ 28 de ori mai mare 
decît se obținea înainte 
terasare și plantare.

In acest an ei au mai 
cutat terase pentru viță 
vie și pomi pe 80 hectare de 
teren în pantă. Pînă la intra
rea pe rod a viței de vie și 
pomilor, colectiviștii de aici 
au cultivat pe terase fasole, 
porumb masă verde și alte 
plante, valorificînd astfel de
plin terenul.

în discuția avută cu tova-

peste 1 200 000

terasare conti- 
zile ți la ea 

colecti-

de

exe- 
de

TUDOREL OANCEA 
corespondent al ziarului 

„Scînteia tineretului", pentru 
regiunea Galați

(Continuare în pag. a IlI-a)

Comunicati-ne — se 
spune lntr-o altă ra
diogramă — cum se 
comportă motonava 
„București". Cel de al 
zecilea răspuns care 
sosește de pe motona
vă aduce aceleași vești 
bune : „Am trecut cu 
bine Canalul Panama. 
Echipajul și vasul se 
comportă excelent. 
Reprezentăm cu cinste 
pavilionul R.P.R." Mo
tonava „București" 
este primul vas romî- 
nesc care face încon
jurul pămîntului pe a- 
celași drum pe care 
l-a străbătut, cu sute 
de ani In urmă, neîn
fricatul Magellan.

...Teancul de radio
grame aflat pe biroul 
inginerului Alexandru 
Ghegeliu e mare și 
crește neîncetat. Con
tinuu se emil și se re
cepționează vești, Ori
unde s-ar 
șl la mii 
depărtare 
marinarii 
sînt singuri, 
patriei li întovărășește 
mereu.

în anul ce vine, gospodăria agricolă de stat Breasla, regiunea Oltenia, iși va extinde suprafața pomicolă cu încă a- 
proape 100 de hectare. De pe acum, se fac lucrări pregătitoare in vederea plantării pomilor.

Foto : AGERPRES

Jucării pentru copii

afla — chiar 
de kilometri 

de țară — 
noștri nu 

Glasul

C. PRIESCU

Magazinele de specialitate 
din întreaga țară au început 
să primească noile daruri ; 
tru tolba lui Moș Gerilă, 
în acest an se anunță a 
mai bogată.

Fabricile Ministerului 
dustriei Ușoare produc 
prezent 400 modele de jucării.

în vederea satisfacerii ce-
, cu ocazia po- 

iarnă, sute de uni
tăți comerciale din întreaga
Ixix vtuvtca o, 

rințelor sporite, 
mului de iarnă

Stații de Întreținere
a autovehiculelor

La Cluj, Mediaș, Tg. Mu
reș, Adjud, Tulcea, Piatra 
Neamț și Tg. Jiu au fost date 
în folosință noi stații de în
treținere a autovehiculelor 
pentru transportul în comun.

Stațiile sînt prevăzute cu 
piste de parcare, garaje, in
stalații de încălzire a halelor, 
atelierelor și autovehiculelor 
pe timpul iernii etc. Unitățile 
au fost astfel proiectate îneît 
operațiunile de întreținere să 
se desfășoare în flux continuu.

Noile stații asigură întreți
nerea în condiții bune a peste 
1 800 de autovehicule.

Cursuri noi în universități
și institute

In planurile de învățământ ale 
ților și institutelor pedagogice au 
duse recent cursuri de psihologie pedagogică, 
pedagogie generală, metodică ți practică pe
dagogică, psihologia copilului de vîrstă șco
lară. Totodată în facultățile de matematică- 
mecanică și biologie, studenților li se predau 
acum noi discipline de specialitate : lingvisti
ca matematică, programări matematice, teo
ria distribuțiilor, biofizica. Noile cursuri fac 
part» din măsurile luate pentru îmbunătăți
rea permanentă a programelor de studii ale 
institutelor de învățămînt superior, prin le-

universită- 
fost intro-

pen- 
care 
fi și

In- 
în

țară pun la dispoziția celor 
mici noi modele de jucării me
canice, din cauciuc și textile, 
păpuși, steluțe, globuri, artifi
cii, pentru împodobirea pomu
lui. Ca în fiecare an vor fi or
ganizate tradiționalele bazare 
și „orășele ale copiilor". Da
torită calității lor tot mai 
bune, jucăriile romînești sînt 
solicitate și se bucură de apre
ciere și peste hotare.

(Agerpres)

Festivitatea 
de înmînare 
a buletinelor

garea conținutului lor de practică, și studie
rea celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane.

Tehnica ajută mult cadrele didactice 
cele 95 facultăți existente astăzi la buna 
fășurare a procesului de învățămînt. De 
dă, în centrele universitare București și Cluj 
au luat ființă laboratoare fonetice, care ușu
rează mult însușirea limbilor moderne. De 
asemenea, prelegerile și seminariile sînt în
soțite adeseori de filme documentare ți dia- 
filme.

din 
des- 
pil-

(Agerpres)

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru).

Recent în sala de spectacole 
a căminului cultural din Tăș- 
nad, raionul Cărei, unui nu
măr de peste 200 de e- 
levi ai școlilor din rețeaua a- 
cestei comune le-au fost în- 
minate în mod festiv buleti
nele de identitate. După o ex
punere despre drepturile și 
îndatoririle ce revin tinerilor 
cetățeni, formațiile artistice 
din localitate au prezentat în 
cinstea lor un frumos program 
cultural.
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nii de școală... Un spațiu restrins și 
totuși încăpător cit o viață, cînd din 
copii devii pe nesimțite adolescent, 
din adolescent tinăr, fiind miine 
altul decît azi, dar păstrind ceva 
din ziua de ieri. Anii marilor des
coperiri, cînd un poet, un tablou, un 

concert, o formulă matematică îți deschid un 
drum nebănuit de limpede. In jurul tău plu
tesc zeci de atracții, cunoștințele se înlănțuie 
una de cealaltă și, in mijlocul acestui caleidos
cop amețitor, începe să se contureze chipul ce
lui care vei fi miine. încotro îți vei îndrepta 
pașii ?

Revoluția socialistă a înlăturat obstacolele în
fipte de măruntele sau marile interese ale bur- 
ghezo-moșierimii in calea visurilor firești ale ti
neretului- Porțile școlilor sînt larg deschise, ca
și ale vieții. Singura problemă — și de altfel cea 
mai gravă — rămîne alegerea drumului. Sint 
anii cînd din multele înclinații, reale sau apa
rente, trebuie să alegi una singură, pe cea esen
țială, căreia îi vei dărui toate energiile, familia, 
școala, tînărul în cauză nu-și împart, în aceas

tă privință, răspunderile, ci și le suprapun, de- 
terminînd nu o carieră oarecare, ci însăși axa 
unei vieți. Tînărul care, o dată terminată școala 
medie, se vede silit să hotărască în cîteva zile, 
pentru că pînă atunci nu și-a pus din plin în
trebarea ce anume profesiune va îmbrățișa, nu 
este decît aproximativ pregătit pentru viață. A 
învățat aproximativ, a ascultat aproximativ 
sfaturile părinților și ale familiei, și-a aplecat 
aproximativ urechea asupra propriilor lui însu
șiri. Va intra în primul institut, în prima facul
tate sau școală tehnică, ieșită în drum, sau acolo 
unde va găsi locuri libere, se va trezi cu o pro
fesiune care nu peste mult se va dovedi alături 
de aspirațiile lui, sau pe care o va sluji, de a- 
semenea aproximativ. A ocolit prima lui lup
tă deschisă cu viața. In această situație, unii, 
nesuportind regretele, se întorc din drum și o 
iau de la capăt. Dar cine le mai poate înapoia 
timpul pierdut ? Anii de școală nu sînt numai 
perioada acumulării de cunoștințe, ci răscrucea 
in care se hotărăște viitorul fiecăruia în parte. 
Citim biografiile marilor oameni de știință sau 
artă și acest adevăr ne apare cu toată clarita

tea. Iar atunci cind, in viața unor asemenea 
oameni, marele mesaj al vieții a apărut tîrziu, 
ca o revelație, ne convingem, încă o dată, că au 
fost de vină numai asprele, nedreptele condiții 
ale societății bazate pe exploatare.

Dar, în afară de aceste biografii pe care le 
cunoaștem prin intermediul literaturii, avem 
printreXnoi biografiile vii, exemplele atit de 
grăitoare ale celor care îmbogățesc zi de zi 
domeniul științei și culturii românești, ridicînd-o 
pe culmi abia întrezărite ieri. Luînd cunoștință 
— și fenomenul este atit de frecvent astăzi — 
de o nouă contribuție de valoare a savanților 
noștri la patrimoniul științei contemporane, ne 
punem, în modul cel mai firesc, întrebarea: 
care a fost drumul acestor cercetători neobosiți? 
De unde au început ? Căutînd răspunsul, vom 
ajunge 'întotdeauna la anii de școală, la vîrsta 
atit de solicitată de căutări a adolescenței. De
sigur, fiecare drum in parte a avut particula
ritățile lui, și tocmai de aceea socotim că me
rită să înfățișăm tinerilor noștri cititori cîteva 
imagini ale acestor amintiri din anii de început.
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— „Organizare... 

matematică"
„Dacă mă străduiesc să-i îndrum pe tinerii 

care dovedesc interes pentru știința noastră — 
ne spune acad. Miron Niculescu. directorul In
stitutului de matematică — este pentru că vreau 
ca de la inceput ei să pornească pe un drum 
drept, înțelegînd bine ce căi li se deschid în față, 
în primul an de liceu, aritmetica nu mi-a spus 
prea mult. Dar în clasa a doua, am descoperit 
ceva cu totul nou : raționamentul geometric. 
Am ajuns curind în posesia unui vechi manual 
cu probleme de geometrie, pe care le-am rezol
vat in vacanța mare. Dar încă nu avusesem 
„revelația" matematicii. Mă atrăgeau, deopotri
vă, fizica, chimia, foarte mult literatura, limbi
le străine. Profesorul de latină, prin modul lui 
excepțional de predare, mi-a pus prima oară
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„Imi plăcea să cunosc, 

să aflu, să descopăr...“
„Am intrat în prima clasă a liceului din Turnu- 

Severin — ne spune academicianul Ștefan Milcu, 
directorul Institutului de Endocrinologie — știind 
doar că merg „să învăț mai departe'1. Mă aștep
tam ca școala să-mi ofere ceea ce îmi trebuie. Pri
ma desmințire am căpătat-o în clasa a doua, cînd 
profesorul de limba romînă ne-a citit cîteva pasaje 
dintr-o piesă nou apărută, care se numea „înșir-te 
mărgărite" de Victor Eftimiu. Această lectură, care 
dovedea că profesorul nu se limita la litera pro
gramului, mi-a făcut cunoscut că există o lume în
treagă în afara manualelor. Am căutat, bineînțeles, 
cartea, am citit-o și m-am oferit să fac prima mea 
compunere în afara materialului școlar. Astfel mi 
s-a deschis lumea literaturii. O carte a atras pe 
cealaltă și. cu încetul, mi-am format o mică biblio
tecă. N-am înțeles mare lucru citind la vîrsta aceea 
„Regele Lear“, dar am aflat că există asemenea 
probleme tulburătoare. Domenii diferite începeau 
să mă intereseze. Curtea interioară a liceului era 
plină cu busturi. fragmente de lespezi cu inscripții 
etc., adunate de prin împrejurimi, mărturii ale 
lumii romane Ele se legau în mod firesc cu lectu
rile și, prin clasa a treia, eram convins că voi 
deveni istoric sau arheolog. Dar în clasa a patra 
am luat contact cu știința, care avea să determine 
toată dezvoltarea mea ulterioară. Poate că obiectul 
în sine — științele naturale — n-ar fi avut darul 
să mă atragă, dar profesorul ținea niște lecții atît 
de pasionante, cuvintele lui depășeau cu mult ca
drul școlăresc. încît m-am simțit irezistibil atras 
de problemele biologiei. Ce putea să fie mai atră
gător pentru noi, atunci, decît problema originii 
omului ? Și, cum voiam să cunosc mai mult decît 
se găsea în manual, a trebuit să descopăr că în oraș 
exista o bibliotecă. Pentru prima oară mi s-a impus 
problema organizării timpului. Mi l-am organizat în 
așa fel încît să-mi pot face lecțiile și să-mi rămînă 
și timp pentru bibliotecă. De atunci am învățat 
să-mi organizez judicios timpul, una dintre cele 
mai necesare deprinderi pentru un om de știință. 
Biblioteca mi-a oferit însă prea multe tentații și a 
trebuit să-mi organizez și lectura, împărțind-o între 
știință, literatură și filozofie. De aici pînă la au
dierea unor conferințe științifice n-a fost decît un 
pas. Apoi, o altă descoperire de un interes uriaș : 
într-o zi am aflat că în orașul nostru, Craiova, vine 
George Enescu. Descoperirea muzicii acestui titan 
a fost atît de covârșitoare pentru mine, încît am 
rămas, de atunci, legat pentru totdeauna de această 
artă. Printr-un prieten mai vîrstnic, muncitor, am 
luat contact și cu literatura marxistă. Toate acestea 
au făcut ca pentru mine să nu mai existe nici un 
fel de îndoială : trebuia să mă consacru științei 
care se ocupa de matile probleme ale omului. 
Această știință mi se părea a fi biologia. Am urmat 
medicina de pe poziția biologului, și cred că n-am 
greșit. Sînt profund recunoscător profesorului care 
mi-a deschis această cale și care m-a îndemnat 
să caut cit mai mujte cunoștințe în afara școlii".

„Bucuria
de a învinge singur"
„Adeseori îmi amintesc de unul dintre cei mai 

iubiți dascăli ai mei, unul din oamenii căruia îi 
datoresc alegerea drumului în viață, și multe din 
succesele mele științifice: profesorul de științe 
fizice și chimice Gheorghe Chicu — ne spune 
academicianul Eug. Macovschi, directorul Institu
tului de biochimie. Parcă-1 văd la catedră, înalt, 
voinic, cu păr argintiu și cu privirea pătrunză
toare, dar blîndă, îndreptată spre clasă. El a fost 
primul om care m-a deprins cu pasiunea știin
ței. In orele de clasă, și după sfîrșitul lor, în 
după-amiezele petrecute în laborator, în conferin
țele pe care ni le ținea, grija principală a profe
sorului er9 aceea de a stimula în noi dragostea 
pentru știință, pentru descoperirea tainelor na
turii. N-am să uită niciodată emoția și mîndria 
de care am fost cuprins cind profesorul, văzînd 
că mă interesez îndeaproape de problemele pe 
care el ni le ridica la lecții, mi-a încredințat 
cheia laboratorului de fizică și chimie al școlii, 
spunîndu-mi că pot lucra acolo oricînd am timp 
liber. Prea mult timp liber nu aveam, dar mi 
l-am creat, organizîndu-mi minuțios întreaga ac
tivitate școlară și extra-școlară Puteam oare să 
nu mă folosesc de această țară a minunilor pe 
care mi-o deschidea cheia laboratorului

Pară să forțăm imaginea, putem spune că aceea 
a fost cheia întregii cariere a binecunoscutului 
nostru om de știință... „Apoi am deprins pasiunea 
Cititului. încă din liceu am studiat „Fizica" lui 
Chwolson. „Bazele chimiei" de Mendeleev, „Chi
mia organică de Menșutkin și altele. Desigur, le-am 
pătruns doar cu ajutorul explicațiilor pe care pro
fesorul ni le dădea în ședințele cercului de fizico- 
chimice. Conducîndu-nc pașii cu grijă și înțelegere, 
profesorul ne lăsa uneori „de capul nostru", dar sub 
supravegherea lui. să facem cele mai năstrușnice 
„experiențe", pe care apoi le comentam. Adesea 
ne dădea spre experimentare aparate dinadins 
defectate, sau substanțe impure, învățîndu-ne să 
descoperim și să înlăturăm defecțiunile. Răbda
rea și meticulozitatea în studiu, alcătuirea planu
rilor de acțiune, conștiinciozitatea în studiu, exacti
tatea în efectuarea măsurătorilor, toate acestea 
le-am deprins pe băncile școlii și m-au ajutat la 
formarea spiritului de observație, a spiritului 
critic în muncă — calități ce mi-au fost de 
mare folos mai tîrziu, cînd am pornit pe dru
mul cercetării științifice. Foarte important pen
tru această vîrsta este să obții fiecare succes 
prin strădania ta personală, nimic să nu-ți 
vină de-a gata din afară. Desigur, e mai ușor 
să întrebi pe altul cînd nu știi ceva, sau să fii aju
tat de un coleg mai pregătit sau de părinți. Bucu
ria unui succes nu o vei avea însă decît atunci 
cînd vei munci tu, cînd vei învinge prin efort 
greutățile, cînd te vei zbuciuma și frămînta sincer 
pentru insuccese. Pasiunea muncii, a eforturilor 
— asta trebuie să deprindă tînărul pe băncile 
școlii. Hărnicia deprinsă acum (cu alte cuvinte 
respectul pentru muncă) nu-1 va mai părăsi 
niciodată".

„Dacă știi să muncești, 

nimic nu e prea greu"
Există științe care rămân, pentru cei mai mulți 

dintre noi, un simbol al abstracțiilor și al celor 
mai mari dificultăți. Una dintre ele este, fără nici o 
îndoială, matematica. Nu trebuie să facem un apel 
prea insistent la amintiri pentru a ne aminti greu
tățile de care ne-am izbit in anii de școală în acest 
domeniu, căruia, pe atunci, nu-i vedeam nici un fel 
de aplicație practică. Un matematician era un om 
care preda matematica, iar cel care o învăța se 
supunea pur și simplu unui program. Astăzi, cînd 
nenumărate domenii ale vieții noastre de toate zi
lele solicită tot mai des sprijinul matematicii, 
vechile prejudecăți au dispărut. Dar privim cu și 
mai multă admirație pe cei care s-au consacrat 
acestei științe cu ani și ani înainte, întrevăzînd uti
lizările de azi. Un exemplu grăitor este și acad. 
N. Theodorescu, decanul Facultății de matematică și 
mecanică a Universității din București.

„Pînă în clasa a treia de liceu — ne spune 
dînsul — eram atras puternic de literatură. I-am 
rămas și astăzi credincios, dar numai în calitate de 
cititor. Matematica mi se părea o știință indescifra
bilă. Mă împăcăm mai lesne cu... sportul. Dar toc
mai faptul că matematica îmi ridica mereu dificul
tăți mi-a determinat profesiunea. îmi amintesc pre
cis cum într-o zi, cînd, deși pregătit pentru un 
meci de fotbal, a trebuit să rămîn acasă deoarece 
ploua. M-am hotărît să iau taurul de coarne și să 
rezolv toate problemele de matematică din manual 
pe care nu le rezolvasem ■ pînă atunci. încordîn- 
du-mi atenția, am reușit mult mai ușor decît cre
deam. Logica impecabilă a problemelor mi-a arătat 
că dificultățile erau doar aparente. Am rezolvat și 
problemele la care încă nu ajunsesem în clasă. A 
doua zi, cînd profesorul a predat lecția următoare, 
m-am surprins murmurînd rezolvările. La întrebă
rile profesorului, am răspuns sigur pe mine. Atunci 
mi s-a acordat cel mai frumos calificativ din cariera 
mea. Profesorul a fost atît de mulțumit de răspun
surile mele, încît a crezut că... repetam clasa ! De 
atunci, fiecare problemă îmi solicita atît de mult 
atenția, încît manualul mi s-a părut sărac. M-am 
abonat, la îndemnul profesorului meu. la „Gazeta 
matematică", și am început să dezleg cu asiduitate. 
La prima problemă rezolvată, „Gazeta matemati
că" publica un mare număr de rezolvitori, dar... nu
mele meu lipsea. Am fost foarte afectat și i-am 
spus și profesorului. Zîmbind, el mi-a întins din 
nou revista, arătîndu-mi că problema rezolvată 
purta, chiar sub titlu, numele meu. Restul e destul 
de simplu. Am rămas matematician. Bineînțeles, a 
trebuit să muncesc din ce în ce mai serios. Cu
noștințele căpătate astăzi îmi impuneau mîine să 
le completez, o carte o cerea pe cealaltă. în mate
matică nu poți trece de obstacole ocolindu-le, ci

numai luîndu-le pieptiș. Este drept că pe atunci 
încă mai circula imaginea literară a matematicia
nului distrat, purtînd mereu sub braț o umbrelă, 
uitîndu-și numărul casei unde locuiește, vorbind în 
fața a 3-4 studenți. Oricine vine acum la faculta
tea noastră își dă seama cît de radical s-au schim
bat lucrurile. Se apropie timpul cînd nici un dome
niu al cunoașterii nu se va putea lipsi de ajutorul 
matematicii. De aceea se acordă atîta importanță 
studiului acestei științe, și profesorii de astăzi și 
de mîine vor forma fără îndoială matematicieni 
bine pregătiți".

Simt că discuția noastră s-a terminat, dar o în
trebare, poate cam naivă, mă urmărește :

— Iertați-mă. dar ați vorbit la început despre 
sport. L-ați părăsit după ce ați descoperit ma
tematica ?

— Bineînțeles, nu. N-aș sfătui pe nici un tînăr 
— și nu numai pe tineri — să neglijeze sportul. 
Cunoscutul proverb latin, o minte sănătoasă în 
corp sănătos, mi se pare prea convingător.

,,l\l-am luat nimic ușor"
Există și cazuri, extrem de rare de altfel, cînd 

înclinațiile s-au manifestat de la bun început cu o 
vigoare deosebită, nelăsînd nici un dubiu asupra 
profesiunii viitoare. Se pune însă întrebarea : pen
tru cine nu exista acest dubiu ? Pentru elevul, încă 
un copil ? Pentru părinți ? Pentru profesori ? 
Astăzi, în regimul nostru, aptitudinile deosebite 
sînt remarcate cu promptitudine și întreaga socie
tate ajută la dezvoltarea lor. înainte vreme însă, 
problema se punea într-un mod întristător de di
ferit. De aceea, un învățător sau un profesor care, 
întrevăzînd în elev manifestarea unui talent, se 
lupta pentru promovarea lui, rămîne, mai mult decît 
o amintire duioasă, un „al doilea părinte". Despre 
un astfel de învățător ne-a vorbit acad. Gh. Vrân- 
ceanu, profesor de geometrie la Facultatea de ma
tematică și mecanică. Dintr-o familie de țărani 
nevoiași, actualul academician a luat contact cu 
matematica tot atît de firesc cum ar fi luat contact 
cu viața obișnuită a satului de atunci. înzestrat cu 
acest talent rar, problemele de aritmetică din cla
sele primare i se păreau cel puțin la fel de clare 
ca literele aflabetului. Nu-și putea explica de fel 
de ce alți copii se încurcau în probleme. N-a înțeles 

problema profesiunii mele viitoare. Eram aproa
pe hotărît să-i urmez exemplul. Dar profesorul 
de matematică nu-și pierduse din vedere elevul. 
Eram, tot datorită lui, mai mulți elevi abonați la 
„Gazeta matematică". Ni se părea că revista vine 
dintr-o lume inaccesibilă, de la o mare înălțime. 
Cînd am văzut că pot rezolva o problemă, mi s-a 
părut că se datorește întâmplării. Apoi... a urmat 
un moment de neuitat, atunci cînd mi-am văzut 
o notă tipărită în revistă. Mi-e vie și acum

nici de ce învățătorul îl punea, pe cînd era abia 
în clasa a doua primară, să-i țină locul la clasa 
a patra. Ceea ce este firesc nu mai trebuie, desi
gur, explicat! învățătorul își dăduse însă seama că 
a intîlnit un copil cu însușiri deosebite și a depus 
toate eforturile pentru a-i convinge pe părinți să-l 
dea „mai departe" la liceu. A fost primul copil de 
țăran din satul Valea Hogei care a pătruns în liceul 
din Vaslui. Și, bineînțeles, matematica i s-a părut 
cel mai ușor obiect de studiu din lume. Trecerea 
către geometrie s-a făcut cu ajutorul unui... trunchi 
de piramidă. Profesorul explica atît de elegant, ele
mentele demonstrației se închegau atît de armo
nios, incit elevul s-a simțit în fața unei adevărate 
opere de artă. Însemna însă asta că el a privit cu 
ușurință studiul ? Nicidecum. Altfel ar fi rămas 
un diletant. însușirile naturale s-au dezvoltat dato
rită unei voințe remarcabile. „Munca perseverentă, 
neîntreruptă, făcută științific — spune academicia
nul de azi — m-a dus către succesele de mai tîrziu. 
M-am obișnuit de cînd eram elev să nu pierd 
timpul, să nu-mi scape orele printre degete. Apoi, 
încet-încet, învățătura a început să devină pentru 
mine o adevărată desfătare".

„Nici un obiect nu-mi

era indiferent"
„Profesiunea mea — spune dr. N. Cajal, mem

bru corespondent al Academiei R.P.R., director 
adjunct al Institutului de inframicrobiologie — 
a fost determinată în mare parte de faptul că și 
tatăl meu era medic. Dar, desigur, profesia tatălui 
nu este întotdeauna un ghid. Am ales medicina 
și pentru că tot ceea ce am învățat la liceu con- 
vergea, după părerea mea, către acest domeniu.

In anii de școală am primit un dar neprețuit: se
tea de cultură. Pot spune că nici un obiect nu-mi 
era indeferent, de pe atunci eram convins că aceste 
cunoștințe îmi vor folosi direct în profesiunea mea, 
deși veneau din cele mai variate domenii. Găsesc că 
este de prisos să mai spun că fără literatură, fără 
cunoașterea cîtorva limbi străine un om de știință 
nu poate fi niciodată bine pregătit. Vreau să 
amintesc un singur exemplu : desenul. Profesorul 
nostru organiza trimestrial o expoziție cu lucrările 
elevilor. Exigența era extrem de mare și de aceea 
pentru un elev era o adevărată victorie să-și vadă 
desenul expus. Faptul ne stimula enorm. Mai este 

nevoie să subliniez că desenul este de un real aju
tor pentru un medic ? Astfel, deși eram dinainte 
hotărît să devin medic, nu m-am oprit doar la 
materiile care țineau direct de această profesiu
ne. M-am străduit să acord atenție fiecărui obiect. 
Am și acum convingerea că nu poate fi un om 
de știință desăvîrșit acela care n-a gustat din far
mecul cuvîntului Iul Eminescu, Creangă și al altor 
genii date de poporul nostru".

in minte senzația debutului. A venit încă o notă 
publicată, apoi un articol, apoi... îmi alesesem 
drumul. Munceam mult, dar aveam mereu noi 
satisfacții. Așteptam vacanțele pentru a mă cu
funda in rezolvarea unor noi probleme. Matema
tica mi-a organizat însușirea tuturor celorlalte 
cunoștințe. Cum aș putea, deci, să uit figura 
profesorului meu care mi-a deschis porțile 
acestei științe, drumul întregii mele vieții ?".

„Pasiunea 

se descoperă 

studiind cu pasiune"
De asemenea, determinat de pasiunea insuflată, 

de un profesor a fost și cariera cunoscutului nostru 
arheolog dr. C. S. Nicolaescu Plopșor, membru co
respondent al Academiei R.P.R. Dacă ne mândrim, 
astăzi cu descoperirile în domeniul paleoliticului 
din Valea Dîrjovulul șl cu descoperirile de pe alte 
șantiere încă în curs de studiu, aceasta se datorește 
și profesorului de liceu care își îndemna elevii, în 
fiecare vacanță, să strîngă „cioburi și oase de 
uriași", și să le aducă la muzeul liceului. Tatăl ele
vului era amărît de calea aceasta. A stat de vorbă 
cu profesorul și i-a spus: „Nu faci bine, domnule 
profesor, că-mi pui copilul pe un drum greșit. Eu 
cunosc două feluri de oameni care umblă după ce 
n-au pierdut: vînătoril și pescarii. Dar nici pescar, 
nici vânător n-am văzut pricopsit. Acum mai 
născociși dumneata altă meserie, să-mi umble fe
ciorul după potcoave de cai morți. Barem vânătorii 
și pescarii mai aduc cîteodată în traistă ceva de 
băgat în oală, dar arheologul ce-o să facă cu cioa- 
bele ?“. îngrijorarea părintelui s-a dovedit neîn
temeiată. Tînărul căpătase o pasiune de care nu

s-a mai despărțit și care a fost dezvoltată, mai 
tîrziu, cînd a urmat cursurile lui Vasile Pîrvan. 
Chiar în timpul refugiului, datorat primului răz
boi mondial, elevul descoperă, pe malul Prutului, 
la Stînca Doamnei, niște unelte de cremene. Pro
fesiunea îi era definitiv stabilită 1 Albumul de 
preistorie, pe care i-l dăruise profesorul de liceu 
se dovedise fecund și pe teritoriul țării noastre. 
Ceea ce învățase tînărul în școală găsise cores
pondent în pământul patriei. Expuse astfel lucru
rile par simple și firești. Dar simțim, din fiecare 
cuvînt, toată imensa participare a îndrumătorului, 
a celui care a știut, încă din anii adolescenței, 
să determine o atît de fructuoasă carieră. Poate 
ar părea de prisos, dar trebuie să adăugăm că pa
siunea singură ar fi fost cu totul insuficientă. In 
această profesiune nu se obțin cu ușurință rezul
tate spectaculoase. Ani în șir munca se desfășoară 
aparent monoton, deși pretinde să ai toate ener
giile încordate. Numai obișnuința unei activități 
disciplinate, de o mare rigoare științifică, îl poate 
conduce pe arheolog la succes. Iar acest mod de 
activitate se învață încă de pe băncile școlii. 
„Desigur, școala medie — ne spune C. S. Nico
laescu Plopșor — dă. elevului bazele culturii ge
nerale. Dar elev fiind încă, tînărul trebuie să-și 
descopere pasiunea vieții sale, să știe încotro se 
va îndrepta. Iar pasiunea aceasta ți-o descoperi 
învățînd. Nici o materie nu-și va dezvălui frumu
sețile leneșului care o va frunzări în grabă. Ca să 
descoperi cît de frumoasă e fizica trebuie să începi 
de la descifrarea cu răbdare a primelor sale legi. 
La fel cu matematica, literatura și celelalte. Abia 
pe urmă poți să-ți dai seama care anume ramură 
a științei sau artei te face să vibrezi mai mult. 
Deci, încă o dată, sfatul meu : pasiunea se desco
peră studiind cu pasiune 

★

xperiența oamenilor de știință care 
ne-au vorbit despre începuturile mun
cii lor este, desigur, mult mai vastă. Din 
aceste rînduri — fără îndoială că elevii, 
cei cărora ne adresăm, vor avea de ex
tras totuși multe învățăminte. Și dacă 
ei, în anii trecutului, au trebuit să

învingi nenumărate greutăți pentru a putea în
văța, elevii de azi au marea bucurie de a avea 
toate căile deschise spre știință și cultură. „Totul 
depinde de voi" — vă spune generația mai 
vîrstnică.

MIHU DRAGOMIR
Fotografiile de N. STELORIAN



tînăr—participant activ
la dezbaterile din cercai politic

leneș Iosefina de 
la întreprinderea 
de piele și încăl
țăminte „Strădu
ința" Suceava este 
propagandistă de 
8 ani. Peste 200

de tineri au absolvit cercurile 
conduse de ea.

Și cu oricare dintre ei ai 
sta de vorbă îți va mărturisi 
că în cercul de învățămînt 
politic U.T.M., condus de Io
sefina, a învățat multe lu
cruri folositoare care i-au a- 
jutat în viață, că propagan
dista i-a dezvoltat interesul 
pentru studiu, pentru învăță
tură.

Aceasta este și dorința pro
pagandistei. într-o discuție pe 
care am avut-o, ea spunea :

— Consider că nu-i sufi
cient ca organizația U.T.M. să 
se mulțumească cu înscrierea 
tinerilor în învățămîntul poli
tic, cu predarea regulată a 
lecțiilor, după graficul întoc
mit. Organizația U.T.M., cît 
și propagandistul trebuie să 
se ocupe de fiecare tînăr în 
parte, să-l ajute, să-l îndrume 
în studiu. Fiecare cursant tre
buie ajutat să devină un par
ticipant activ la toate dezba
terile din cercul politic.

Mleneș Iosefina conduce și 
în acest an cercul politic 
„Trăsăturile moralei socialis
te în rîndul tinerei generații" 
care cuprinde 24 de tineri din 
secțiile întreprinderii.

De la început, în cadrul a- 
dunării generale U.T.M. pro
pagandista a deschis o discu
ție despre necesitatea partici
pării fiecărui cursant la toate 
lecțiile.

Discuția din adunarea gene
rală a fost continuată la pri
ma ședință a cercului politic, 
înainte de a expune lecția, 
propagandista a arătat cît de 
mult pierde un cursant cînd 
lipsește de la o lecție, semi
nar sau alte acțiuni organiza
te în cadrul cercului.

Discuțiile colective și indi
viduale pe această temă nu au 
întîrziat să-și arate roadele. 
La cele 3 ședințe ale cercu
lui, ținute pînă în prezent, nu 
a lipsit nici un tînăr. Propa
gandista se străduiește să rea
lizeze o participare activă a 
tinerilor cerîndu-le să studie
ze, să ia parte la dezbaterile 
din cerc.

Cînd a predat prima lecție, 
propagandista a avut în ace
lași timp grijă ca fiecare 
cursant să-și poată lua cît mai

multe notițe. După ce a reco
mandat bibliografia, pînă la 
organizarea discuțiilor, s-a în- 
tîlnit cu fiecare cursant la lo
cul de muncă, s-a interesat de 
felul cum studiază, l-a ajutat 
în organizarea studiului. O 
mare parte dintre tineri, prin
tre care : Ursache Octavian, 
Cocoș loan, Bîrsan Gheorghe, 
începuseră să citească și căr
țile de literatură beletristică 
recomandate : „Bărăgan", „Po-
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propagandistului
vestea unui om adevărat" și 
altele. Propagandista a înțeles 
că noii săi cursanți, urmîndu-i 
sfaturile, au început să se pre
ocupe cu grijă, în timpul li
ber, de pregătirea lor pentru 
discuțiile din cercul politic. Și 
primul seminar i-a confirmat 
concluzia. Balint Vasile, Ur
sache Octavian, Herghelegiu 
Aurel și mulți alți tineri din 
cerc au participat activ la dis
cuții. Oboară loan și Mirăuță 
Constantin au adus, în cadrul 
discuțiilor, multe exemple

concrete din întreprindere, 
insistînd asupra necesității 
combaterii unor manifestări 
negative, așa cum ar fi egois
mul. Ei au vorbit despre ne
cesitatea dezvoltării tot mai 
mult a spiritului tovărășesc, 
de întrajutorare, ca o trăsătu
ră morală ce trebuie să-1 ca
racterizeze pe fiecare tînăr.

Exigentă, propagandista nu 
s-a declarat însă pe deplin 
mulțumită de desfășurarea pri
mului seminar. Nu toți tinerii 
au participat la discuții ; ea 
și-a propus ca la viitoarele 
seminarii să antreneze 
special pe cei mai puțin 
drăzneți.

Paralel cu aceasta, 
ceput, propagandista 
grijit de organizarea 
tivități interesante 
contribuie la însușirea mate
rialului predat. Astfel, nu de 
mult propagandista a anunțat 
organizarea unei discuții in 
cerc, pe tema : „Cum să ne 
comportăm în societate".

Activitatea cercului este de 
abia la început. Ingrijindu-se 
de modul în care studiază fie
care tînăr, de contribuția pe 
care o va aduce el în dezba
terile din cercul politic, pro
pagandista a prevăzut și alte

de la 
s-a 
unor 
care

în 
în-

în- 
în- 
ac- 
să

acțiuni. Astfel, cerînd spriji
nul comitetului organizației de 
bază U.T.M., a dat unor tineri 
din cerc să pregătească re
cenziile unor cărți ai căror e- 
roi sînt caracterizați de trăsă
turi morale demne de însușit, 
recenzii pe care să le prezinte 
în cadrul „joilor tineretului". 
De asemenea, în colectiv vor fi 
vizionate mai multe filme ca : 
Lupeni 29, Cerul n-are gratii, 
Divorț italian, pe marginea că
rora se vor organiza discuții 
referitoare la trăsăturile mo- 

■ rale ale eroilor lor.
Tot în același scop, la pro

punerea propagandistei, tine
rii din cerc pregătesc pentru 
prima joie a tineretului din 
luna decembrie un concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe teme 
din literatură.

Fără îndoială că asemenea 
metode de activitate în cadrul 
cercului, vor face ca fiecare 
tînăr să aștepte cu interes și 
să participe activ la ședințele 
cercului politic U.T.M. și — 
ceea ce-i mai important — 
să-și însușească temeinic cu
noștințele predate, să-și îm
bogățească pregătirea sa poli
tică și Ideologică.'

culturale, 
tehnice între 
și Republica

fost alcătuită

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Avrami Bunaciu, a 
primit miercuri în audiență 
de prezentare pe noul amba
sador extraordinar și pleni
potențiar al Finlandei la 
Bucureșf Mîartti Salomies.

★

Miercuri a: părăsit Capitala, 
plecînd spre Nairobi, delegația 
guvernamentală a R. P. Ro- 
mîne condușii de Eduard Me- 
zincescu. adjunct al ministru
lui afacerilof externe, care, la 
invitația gir) ernului kenyan, 
va participa la festivitățile 
proclamării /'independenței Ke- 
nyei.
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In S.U.A., petroliștii noștri 
au vizitat șantiere petrolifere, 
rafinării, institute de cercetări 
șl proiectări și au purtat dis
cuții cu specialiști americani.

*
A luat sfîrșit concursul le

gumicultorilor din regiunea 
București, organizat de Comi
tetul executiv al Sfatului 
popular regional. în colabo
rare cu ziarul „Steagul Roșu", 
în scopul stimulării gospodă
riilor colective în sporirea pro
ducției de legume timpurii. 
La festivitatea organizată cu 
prilejul închiderii concursului, 
la care au participat briga
dieri, președinți și ingineri 
din gospodăriile colective, au 
fost subliniate rezultatele în 
dezvoltarea producției de le
gume. Cele 150 de gospodării 
colective antrenate la concurs 
au folosit pe scară largă me
todele noi în cultura legume
lor, au mărit sortimentul de 
legume și au livrat produse
le mai devreme decît in anul 
trecut. De asemenea supra
fața cultivată cu legume tim
purii a crescut cu 2 000 ha și 
ca urmare a recoltelor bune 
realizate, gospodăriile colecti
ve au livrat cu 20 000 tone mai 
multe legume decît în 1962.

Pentru rezultatele bune ob
ținute au fost premiate gos
podăriile agricole colective din 
comunele Vărăști, Adunații 
Copăceni și Brezoaiele.

Au fost premiate de aseme
nea brigăzile legumicole ale 
G.A.C. Conțești, Crețești și 
Brînceni.

♦

Miercuri seara s-a înapoiat 
în Capitală delegația țării noa
stre care a participat la „Zi
lele- culturii romînești" ce au 
avut loc în cadrul programu
lui de schimburi 
științifice ?ă
R. P. Romînă 
Franceză.

Delegația a 
din acad. Tudor Vianu, prof, 
dr. Th. Burghele, rectorul In
stitutului medico-farmaceutic 
din București și Nicolae Pe- 
trulian, rectorul Institutului 
de Petrol, gaze și geologie din 
București.

★

Grupul, de petroliști romîni, 
condus cse Ion Dumitru, ad
junct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei, s-a îna
poiat miercuri seară din
S. U.A. unde au întors vizita 
specialiștilor americani din 
domeniul Industriei petroli
fere făcută în luna septem
brie în țara noastră.

Fabrica de zahăr „Șiretul" 
Bucecea, construită in anii 
puterii populare este una 
din unitățile moderne de a- 
cest gen din țară. Procesul 
de producție este în între
gime automatizat. Aici 
prelucrează zilnic 200 
goane sfeclă de zahăr. în 
fotografie: un aspect 
secția cristalizare 

rului

se 
va-

din 
a zahă-

AURELIA CARUNTU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

de «seară, 
republican 

doi lideri : 
Stanciu, cu

(Agerpres) Scenă dintr-un spectacol 
al formației de teatru din 
comuna Săbăoani, raionul 
Roman, regiunea Bacău.

Hochei pe gheată
Selecționata de hochei pe gheață a orașului 

București a întîlnit la Miinchen, în prezența 
a 2 000 de spectatori, o combinată a cluburi
lor E.V. Miinchen (clasată pe locul II în cam
pionatul R.F. Germane) și E.C. Bad Toelz. 
Hocheiștii romîni au obținut victoria cu sco
rul de 5—2 (1—1; 2—0; 2—1). Punctele echipei 
Bucureștiului au fost marcate de G. Szabo (2), 
Ferenczi, Pană și Czaka. Comentatorul spor
tiv al agenției S.I.D. remarcă jocul frumos 
prestat de echipa romînă și calitățile tehnice 
ale fraților Szabo.

Incepînd 
campionatul 
de șah are 
Soos și 
cite 3 puncte fiecare.

In runda a 4-a Stan- 
riu, cu piesele negre, 
l-a învin» în 24 de 
mutări pe maestrul Mi- 
titelu, în timp ce Soo» 
a făcut remiză cu

Ciocdtea. Alte rezulta
te : Șutiman-Botez re
miză, Waisman-Ghițes- 
cu remiză, Neamțu-Gun- 
sberger 1—o, Partoș- 
Radovici remiză, Pa- 
vlov-Nacu remiză, Sza- 
bo-Șuteu 1—o, G. Ale- 
xandrescu-Reicher 
miză.

PE SCURT • PE SCURT

Foto : AGERPRES
(Agerpres)

URMĂRI
Experiența 

înaintată —
un bun colectiv

• Reprezentative
le masculine de bas
chet ale Franței fi 
Iugoslaviei s-au în- 
tllnit la Paris Intr-un 
meci amical. Victo
ria a revenit sporti
vilor francezi cu 85- 
82 (45—44) după un 
foc în care Dorigo 
(30 puncte) și Gar- 
cici (24 puncte) au 
fost cei mai buni 
realizatori. Cu cîte
va zile înainte, în 
meci oficial pentru 
Cupa Europei inten
tări, Iugoslavia În
vinsese Franța la 
Strasbourg, cu 73— 
71.
• Echipa olimpică 

de fotbal a R.P. Un
gare și-a început 
turneul în Africa, 
jucînd la Dakar, cu 
selecționata Sene
galului. Au clștigat

fotbaliștii maghiari 
cu scorul de 8—3 
(4-0).

• Meciurile din 
cadrul optimilor de 
finala ale cupei cam
pionilor europeni la 
baschet (masculin) 
se vor desfășura 
după cum urmează : 
Galatasarai Istambul 
— Steaua București ; 
Antwerpse Belgia — 
Simmenthal Milan ,- 
Macabi Tel-Aviv — 
Spartak Brno ; Hel- 
sinkin — Chemie 
Halle ; Sporting Li
sabona — Legia 
Varșovia > Allema-

nia Aacheh — Real 
Madrid ; SC Belgrad
— Paris UC. Meciu
rile tur se vor dis
puta pină la 22 de
cembrie, iar returul 
pînă la 19 ianuarie. 
Formațiile cîștigă- 
toare se califică în 
sferturile de finală, 
etapă în care in
tră fără joc echipa 
TSKA Moscova, de
ținătoarea cupei.

în sferturile de fi
nală ale cupei cam
pionilor europeni la 
baschet feminin se 
dispută următoarele 
meciuri : MTK Bu
dapesta — Slavia 
Sofia ; TSC Berlin 
(R.D.G.) — Daugava 
Riga ; Creff Madrid
— Spartak Sokolovo 
Praga ; Wisla Kra- 
covia — Steaua Ro
șie Belgrad.

AU APĂRUT: Foto : AGERPRES

W. Nicolaus au împărtășit din 
experiența lor în organizarea 
mai bună a locului de muncă 
și a timpului de lucru, meto
dele pe care le folosesc pen
tru îmbunătățirea continuă a 
calității pieselor turnate. Ast
fel tinerii au înțeles mai bine 
cît de important este ca îna
inte de începerea lucrului uti
lajele și sculele să fie verifi
cate și controlate, locul de 
muncă să fie asigurat cu mie
zuri, 
mare 
buie 
lupta 
jamentelor în întrecerea socia
listă cadrele U.T.M. din ma
joritatea organizațiilor de bază 
au constituit exemple demne 
de urmat. Exemplul secreta
rului comitetului U.T.M. de la

modele și rame de for- 
de bună calitate. Tre- 
subliniat faptul că în 

pentru realizarea anga-
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Tudor rulează la Patria (10; 
13,30; 17; 20,30), București (8,30; 
12; 16,30; 20), Melodia (9,30; 
13,30 17; 20,30), Modern (9,30; 
13, 16,30; 20,30) ; Trei zile după 
nemurire, rulează la : Carpați 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Grivița 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30) ; Mina 
von Barnhelm rulează la : Re
publica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), înfrățirea între po
poare (14; 16; 18,15; 20,15),
Floreasca (16; 18,15; 20,30),
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30); Jurămîntul soldatului 
Pooley rulează la ; Capitol

20,30),
20,30), 
; Ar- 
rulea-

110; 12: 14; 16; 18,15;
Cringași (16: 18,15;
Popular (15; 17; 19; 21) 
liiva secretă de pe Elba
ză la : Festival (10; 12; 14,15; 
16,30; 18.45; 21), Excelsior (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Flacăra
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30) ; Mis
terele Parisului rulează la : 
Tineretului (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21) ; Ucigașul plă
tit rulează la : Victoria (9,45; 
12; 14.15; 16,30; 18,45; 21), To
mis (9,30; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30) ; 
ria I-a 
Central 
pitanul 
Lumina .
18.30; 20.45) ; învierea (ambele 
serii) rulează la : Union (16.15:
19.30) ; Program pentru copii 
rulează la : Doina (10) ; Gene
ralul rulează la : Doina (14.30; 
16,30: 18.30: 20.30) ; Cîntec rus 
în Scandinavia — Drumul ce
lor curajoși — Ziua incepe dc 
la ora 7 — Kalanii (vidra de 
mare) — Pietrele prețioase 
din Urall — Sevastopolul le-

gendar rulează la : Timpuri 
Noi (10—21); Ultimul meu 
tango rulează la : Giulesti 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45) ; Taxiul morții rulează 
la : Cultural (16; 18; 20) ; Tra
gedia optimistă rulează la : 
Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) ; La vîrsta dragostei 
rulează la : Dacia (10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21) ; Tinerii 
rulează la : Buzești (11: 15; 17; 
19; 21), Cosmos (16; 18; 20) ; 
Mi-am cumpărat un tată ru
lează la : Bucegi (10; 12; 16; 
18: 20); Volga (10; 12; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30) ; Ah. acest 
tineret! rulează la : Unirea 
(16; 18; 20), Miorița (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21): Ultimul 
tren din Gun Hill rulează la : 
Vitan (15; 17; 19; 20,45) ; Bate 
toba rulează la : Munca (15: 
17; 19; 21) : Harakiri rulează 
la : Arta (15.30; 18,15; 20,45) : 
De la Apenini la Anzi rulează 
la : Moșilor (15; 17; 19; 21) ; 
A dispărut o navă rulează la : 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18.15
20,30), Adesgo (14,30; 16.45; 19; 
21,15), Lira (15; 17; 19; 21) ; 
Cucerirea Everestului rulează 
la : Viitorul (15; 17; 19; 21); 
Codin rulează la : Colentina 
(15; 17; 19; 21) ; Noua priete
nă a tatii — Ah, acest tineret! 
rulează la : Luceafărul (15; 
19) ; Contele de Monte Cristo 
rulează la : Progresul (15; 19).

liniștit 
rulează 
18,30) ; 
rulează

(se- 
la : 
Ca
la :

Pe Donul 
și a II-a) 
(10; 14,15; 
Fracasse 
(9.30 11,45 ; 14; 16.15;

Televiziune
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19,00 : Jurnalul televiziunii ; 
19.10: Căpitanul Val-Vîrtej și 
Taina vasului înghețat ; 19.45: 
Dintele de aur — film; 21.25: 
Pe un picior de plai: meleaguri 
bănățene. în încheiere: Bule
tin de știri, buletin meteoro
logic.

nerilor Vasile Pirpiriu cu 7 500 
lei economii, Ion Bică cu 4 500 
lei, Tudor Francisc, Romeo 
Teucaru, Gheorghe Chițu ș.a.

Mobilizarea tinerilor la în
trecerea socialistă în vederea 
realizării cu succes a sarcini
lor de producție, are desigur 
multiple aspecte, dintre care 
aici am tratat numai cîteva. 
Intre acestea deosebit de im
portantă este și respectarea 
disciplinei în producție din 
toate punctele de vedere. Un 
exemplu din secția forjă : cio
canul matrițer de o tonă este 
utilajul cel mai mult solicitat 
din secție. De cele mai multe 
ari de acesta depind într-o 
lună îndeplinirea sau neînde- 
plinirea planului de producție. 
Echipelor care deservesc acest 
utilaj li se cere o atenție deo
sebită. Una dintre acestea 
este condusă de tînărul Iosif 
Bakoș. La îndrumarea comi
tetului U.T.M. de aici, tînărul 
șef de echipă a avut în per
manență în vedere ca toți 
membrii echipei să-și îndepli
nească angajamentele stabilite 
în întrecerea socialistă. Con- 
trolînd repetat și atent piesele 
executate de fiecare compo
nent al echipei, colectivul său 
a reușit să obțină depășiri 
substanțiale de plan, dînd în 
același timp piese de bună ca
litate, cu un adaus minim de 
prelucrare, fapt pentru care de 
la începutul anului echipa sa 
se menține evidențiată în în
trecerea socialistă. Trebuie a- 
rătat că în același timp tova
rășul Bakoș s-a preocupat și 
de ajutorarea celorlalte două 
echipe care lucrează pe acest 
utilaj. Rezultatele din ultimele 
luni cînd aceste echipe au pri
mit titlul de evidențiate în 
întrecere, arată că rodul mun
cii sale este însemnat.

In curînd vom încheia un 
nou an de muncă, marcat cu 
succese însemnate în produc
ție. Firesc este deci ca la în
cheierea acestui bilanț să fa
cem o trecere în revistă și a 
muncii pe care organizațiile 
U.T.M. din uzina noastră 
au desfășurat-o în acest an 
pentru mobilizarea și mai ac
tivă a tinerilor la realizarea 
sarcinilor de producție. Pen
tru a asigura și în anul viitor 
o participare cît mai activă a 
tinerilor în procesul de pro-

formare, precum și a tovară
șului Gh. Macovei, evidențiați 
în întrecerea socialistă pentru 
modul conștiincios cum își în
deplinesc angajamentele, a 
stimulat și mai mult tinerii în 
muncă.

In legătură cu antrenarea 
tinerilor din uzina noastră la 
întrecerea socialistă mai este 
și un alt aspect. Se știe că la 
terminarea unei luni de acti
vitate, în discuțiile organizate 
în grupele sindicale sînt sta
biliți evidențiații în întrecerea 
socialistă. In medie, lunar, la 
noi în uzină primesc acest titlu 
peste 840 de tineri. Dintre a- 
ceștia mai bine de 260 își men
țin de la începutul anului ti
tlul de evidențiat în întrece
rea socialistă. Desigur acest 
lucru este îmbucurător pentru 
noi. El arată însă că în acea
stă privință mai avem încă 
multe de făcut. Iată de ce va 
trebui ca în viitor să acordăm 
mai multă grijă ajutorării ti
nerilor pentru îndeplinirea 
angajamentelor lună de lună. 
Ne propunem ca aceasta s-o 
realizăm îndeosebi pe seama 
generalizării experienței pozi
tive.

Este cunoscut că în cadrul 
întrecerii socialiste, în lupta 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor, se nasc idei și ini
țiative valoroase. O astfel de 
inițiativă, izvorîtă din experi
ența colectivului secției șasiu 
s-a născut și în uzina noastră. 
Este vorba de inițiativa : „Să 
lucrăm două zile pe lună cu 
scule economisite”. Extinde
rea acestei metode cere o cu
noaștere cît mai bună a tehno
logiei de fabricație, ascuțirea 
sculelor conform planului de 
operații, precum și alte mă
suri.

Și în acest an comitetele 
sindicatului de secție au cerut 
în numeroase rînduri sprijin 
organizațiilor U.T.M. în orga
nizarea unor consfătuiri în 
care fruntași ai acestei acțiuni 
au împărtășit din experiența 
lor. Mulți dintre aceștia sînt 
tineri. Rezultatele obținute 
prin extinderea acestei iniția
tive sînt cît se poate de meri
torii. In nouă luni s-a înregi
strat o economie contabilizată 
care depășește 1 400 000 lei. A- 
lături de alți muncitori, la loc 
de cinste se află și numele ti-

ducție 
riența 
folosind noi forme care să 
ducă la intensificarea întrece
rii socialiste în toate compar
timentele de producție.

vom dezvolt» expe- 
dobindită în acest an

Noi podgorii 
pe terasele 

raionului Bujor
rășul Ion Mardare, vicepreșe
dinte al acestei gospodării, am 
aflat că un mare ajutor in ac
țiunea de amenajare a terase
lor a adus organizația de bază 
U.T.M. Zilnic la această ac
țiune au participat cite ISO— 
200 de tineri din cei 350 de 
colectiviști ciți au lucrat la 
terasări. Ei sint prezenți și a- 
cum pe dealuri conturînd te
rasele viitoarelor plantații.

Demn de reținut este fap
tul că pînă în anul 1370 co
lectiviștii din această comună 
vor avea plantată in terase cu 
viță de vie și pomi fructiferi 
o suprafață de circa 700 de 
hectare. Dealurile gospodă
riei vor deveni așadar adevă
rate amfiteatre ale belșugului. 
Se poate spune că azi in raio
nul Bujor acțiunea de tera- 
sare, de valorificare a pămin- 
turilor neproductive sau slab 
productive constituie o acțiu
ne de masă la care, prin par
ticiparea la muncă in număr 
cit mai mare, tinerii din gos
podăriile colective ale acestui 
raion își aduc o mare contri
buție.

In viitor, contribuția lor va 
trebui să crească și mai mult. 
In anii 1964—1965 in raionul 
Bujor se va amenaja o supra
față aproape egală cu cea exe
cutată in perioada anilor 
1959—1963. Așadar și sarcinile 
organizațiilor U.T.M. vor creș
te, contribuția adusă de tineri 
va trebui să sporească ; obiec
tivele concrete și acțiunile pe 
care le vor întreprinde in a- 
ceastă direcție organizațiile 
de bază U.T.M. trebuie stabi
lite acum, cu ocazia adunări
lor de dare de seamă și ale
geri, pe baza cunoașterii te
meinice a sarcinilor de plan 
ale gospodăriilor colective.
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armonie cu trăirile 

totale și înțelepte.

umanist. Dintr-un 
context sufletesc, 
tîșnește impetuos, 
lecțiile de morală 
care lirica erotică

spirituale, de rezonanță 
omenească.

„metamorfozelor"

rătorul cercetează 
sufletul feminin,

AJUTORUL CELOR 
CARE STUDIAZĂ 1N 
ȚAMINTUL POLITIC 
DE LA ORAȘE.

A APARUT

„PRESA NOASTRĂ

Noi blocuri de locuințe date 
în folosință la Rădăuți — 

regiunea Suceava
Foto : AGERPRES

ntitulîndu-și 
fel volumul, 
ria Banuș a 
curs la o meta- 
foră-simbol, eloc
ventă și suges
tivă, traducînd

ideea devenirii, a transformă
rii continue. Raportată la con
ținutul poemelor antologate, 
„metamorfoza" privește dife
ritele vîrste sentimentale ale 
omului, mai precis ale femeii, 
surprinse cu precădere în di
mensiunea lor erotică. Prac
tic sfera e însă, evident, mult 
mai cuprinzătoare, pentru că 
nu o dată problematica iese 
din cadrul limitat al dragos
tei, conexînd și alte teritorii 
sufletești. Versurile alese din 
„Țara fetelor" nu sînt, de pil
dă, o simplă transcriere a fră- 
mîntărilor pubertății sau ti
nereții ce se vrea împliniră, 
ci și un jurnal ce anticipează 
atari momente, înreglstrînd 
particularități specifice uni
versului infantil; poeziile re
coltate din ciclurile „Se arată 
lumea" sau „Magnet" nu re
țin exclusiv reacțiile vîrstei 
încărunțite la un fenomen 
care certifică permanența în 
timp a simțămîntului erotic, 
ci și fine introspecții și dezba
teri etice privind probleme 
adiacente ca prietenia și ati
tudinea umană față de scur
gerea nemiloasă a anilor. 
Perspectiva e firească Ia o poe
tă care gîndește prin excelen
ță dialectic și referă mereu 
stările afective personale la 
realități obiective, materiale

sau 
larg

Metafora 
subliniază însă, în cazul Mă
riei Banuș, și un fapt de na
tură oarecum stilistică. De-a 
lungul a peste 25 de ani de 
activitate lirică, poeta a tre
cut, pe nesimțite parcă, de la 
expresia frustă, imagistică, 
sensuala, transfigurînd inefa
bilul lui „nu știu ce" și „nu 
știu cum", al vîrstei cînd zbu- 

insistent 
la expresia 

de limpezime clasică, mareînd 
etapa cînd metafora-podoabă 
e înlocuită cu metafora-idee 
artistică, iar problematica 
sentimentală e subordonată 
uneia cu puternice inflexiuni 
filozofice. In „Țara fetelor" 
(1937), accentul cădea pe o 
poezie a imaginii concret-vio- 
iente, de o sensualitate țipată, 
cultivînd asociația rară, risipi
tă darnic în fiece vers. Textul 
era încărcat de metafore, au
toarea simțind în toată aceas
tă perioadă de debut editorial 
nevoia imperioasă de a găsi 
pentru fiecare element al ideii 
artistice materializarea cea 
mai strălucitoare și mai neaș
teptată. Formula traducea, în 
fond, o stare sufletească spe
cifică vîrstei, cînd reacția 
sentimentală e prin ea însăși 
empirică, instabilă și tulbure, 
nedistilată esențial. Analizîn- 
d-o poeta o reliefa în datele 
ei contradictorii, insistînd ar
tistic asupra fiecărei fatete, 
încercînd definiri metaforice 
pentru fiecare aspect. De un-

de impresia deconcertată a 
unei poezii compuse din pro
poziții care, luate în sine, sînt 
fiecare un mic poem, dar, ală
turate ,dau senzația de aglo
merare, întunecînd în parte 
posibilitatea cititorului de a 
desluși ușor ideea artistică de 
bază. în ciclul „Magnet" 
(1962), efortul spre adîncire și 
limpezire maximă. Metafora 
rămîne. firește, mijlocul prin
cipal de transfigurare, dar 
orice ispită de a o folosi abu
ziv e respinsă din capul lo-

Cvcrmm

LiTERARA
cului. Poeta dă acum priori
tate coeficientul filozofic, 
izbutind să subordoneze totul 
intenției de a releva o semni
ficație. Fenomenul e comun, 
de altfel. în variatele lui 
ipostaze, întregii poezii scrise 
de Maria Banuș în ultimul 
deceniu.

Coeficientul de care vor
beam se distinge însă mai cu 
seamă în poemul „La porțile 
raiului" (1956), piesa de rezis
tență a volumului și una din
tre cele mai interesante reali
zări ale liricii noastre con
temporane. Poemul tratează, 
sub specie erotică, în stil de

nouă „Cîntare a cîntărilor", 
aspirația umană spre fericire, 
raportul dintre fericirea per
sonală și cea colectivă, relația 
în timp dintre bărbat și fe
meie, sensul tulburător al sen
timentului de dragoste. Pole- 
mizînd cu individualismul 
burghez și cu tare ancestrale 
care mai umbresc sau mai al
terează concepția unora pri
vind natura iubirii, poeta 
subliniază drept condiție o- 
biectivă și subiectivă a ade
văratei fericiri personale in
tegrarea intereselor și viselor 
individuale în orbita acelora 
ale colectivității. Vechei anti
nomii, prezente de veacuri în 
lirica erotică a epocilor preso- 
cialiste, dintre ins și societate, 
dintre fericirea îndrăgostiți- 
lor și obștea în care viețuiesc. 
Maria Banuș îi opune ideea 
umanist-socialistă înscrisă în 
laitmotivul poemului : „Căci 
fericirea-i a tuturora / sau a 
niciunuia". Distihul rezumă 
un înalt principiu de morală 
comunistă, căruia întregul 
poem (prin dialogul purtat de 
Adam și Eva — simboluri ale 
umanității — aflați la porțile 
fericirii, în fața pomului vie
ții) îi aduce o armătură re
marcabilă prin intensitatea ei 
emoțională. Acestui principiu 
îi este subordonată întreaga 
dezbatere și fiecare fir din 
țesătura lirică, momentele is
torice, argumentele sociale, 
politice și psihologice invoca
te întrepătrunzîndu-se firesc, 
fără stridențe și fără diluții 
inutila.

„La porțile raiului 
felul său. un manifest, mili- 
tînd pentru cinste, puritate, 
încredere si ideal înalt în dra
goste. Integrat în lirica ero
tică a Măriei Banuș, el repre
zintă nu numai o culme ci și 
o fericită sinteză. Cititorului 
nu-i va fi greu să descopere 
trăsături sentimentale care 
dăduseră o frumusețe aparte 
„Țării fetelor', reluate aici la 
un alt nivel de incandescen
ță, alături de trăsături ce vor 
deveni dominante în volumele 
mai noi ale poetei. Credința 
în forța elementară a iubirii, 
sensualitatea nedisimulată, be
ția marilor temperaturi, veci
ne cu patima, stau în echili
bru sau se îngemănează 
perfectă 
lucide.
străjuite de lumina unui înăl
țător ideal 
asemenea 
optimismul 
E una din 
practică pe 
a Măriei Banuș ne-o oferă cu 
dărnicie spre meditație. Epi- 
gramatic ea e conspectată de 
poetă însăși în aceste versuri 
cu care debutează unul dintre 
poemele programatice nepu
blicate în „Metamorfoze": 
„Niciodată n-am să mă satur, 
nicicînd, / Fulgerul, dragos
tea, zborul să cînt, / Soarele 
tînăr și fără de-amurg, / Scă
părătoarele clipe ce curg".
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE I • și Republica Dominicană

în Comitetul ur. 3 O. N. U. Formarea noului guvern italian

Au început dezbaterile pe marginea proiectului romin
de declarație in problema educării tineretului

NEW YORI? 4 — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : In ședința 
din dimineața de 4 decembrie 
a Comitetului pentru proble
mele sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Generar 
le a O.N.U. au început dezba
terile asupra proiectului de 
declarație intitulat „Măsuri 
pentru promovarea în rîndu
rile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare" — 
document prezentat Comitetu
lui de delegația R. P. Romîne, 
împreună cu alte șase dele
gații.

Din partea delegației romî
ne,a luat cuvîntul Maria Groza, 
care a declarat, printre altele, 
că acest document face apel 
la guvernele statelor să se 
ocupe de educarea tinerei ge
nerații în spiritul idealurilor 
păcii, prieteniei, și respectu
lui reciproc între popoare și 
să combată propaganda dău
nătoare păcii și prieteniei po
poarelor lumii.

în elaborarea principiilor 
cuprinse în acest document, a 
continuat delegata R. P. Ro
mîne, s-a avut în vedere în 
primul rînd că tînăra genera
ție trebuie crescută și educată 
în convingerea că în zilele 
noastre războiul poate și tre
buie să fie exclus din viața 
societății, iar coexistența paș
nică și dezarmarea generală 

. și totală constituie condiții 
absolut necesare dezvoltării și 
progresului umanității.

O cerință majoră care se 
impune cu tot mai multă for
ță în viața internațională este 
ca tînăra generație să

crescută în spiritul 
egalități în drepturi 
popoarelor. Tînăra 
trebuie să fie educată pentru 
a combate și a considera ca 
profund dăunătoare orice ma
nifestări de natură să încura
jeze sub orice formă colonia
lismul sau rasismul.

Pentru a sădi și dezvolta în 
conștiința tineretului idealu
rile de pace, prietenie, solida
ritate sînt eficiente contactele 
directe între tinerii din diver
sele colțuri ale lumii, schim
burile culturale, artistice, 
sportive, între aceștia. Tocmai 
de aceea considerăm că este 
necesar ca ele să fie încurajate 
și stimulate de toate statele.

Organizațiile de tineret din 
țara noastră, a subliniat vor
bitoarea, au legături cu orga
nizațiile de tineret și studenți 
din peste 80 de țări ale lumii. 
Delegații de tineri romîni au 
participat activ la numeroase 
manifestări internaționale, me
nite să contribuie la o mai 
bună apropiere și înțelegere a 
tineretului din lumea 
treagă.

Vorbitoarea a arătat că 
necesar să se treacă cît 
curînd la elaborarea unei de
clarații internaționale cuprin- 
zînd principii care să că
lăuzească activitatea statelor

deplinei 
a tuturor 
generație

în-

este 
mai

în promovarea ideilor păcii șl 
înțelegerii între popoare 
rîndurile tineretului.

Delegatul Republicii Mali, 
care a urmat la cuvînt a sub
liniat importanța problemei 
asupra căreia au început as
tăzi dezbaterile. De felul cum 
va fi educată tînăra generație, 
a spus vorbitorul, printre al
tele, depinde în 
măsură pacea 
lumii în viitor.

Vorbitorul a 
sprijină cu căldură proiectul 
de declarație, la care s-a ală
turat în calitate de coautor. 
El și-a exprimat speranța că 
documentul va fi adoptat în 
unanimitate.

A luat cuvîntul reprezentan
tul Cambodgiei, care a arătat 
că educarea tineretului în spi
ritul declarației inițiată de de
legația romînă, ar aduce o 
mare contribuție la crearea 
unei atmosfere de încredere și 
destindere pe plan internațio
nal.

Reprezentantul Cambodgiei 
și-a exprimat convingerea că 
inițiativa Romîniei se va 
bucura de sprijinul tuturor.

Au mai luat cuvîntul în 
sprijinul propunerii, reprezen
tanții Senegalului, Iugoslaviei 
și Nigeriei.

Dezbaterile continuă.

în

cea mai mare 
șl securitatea

declarat că

fie

In Comitetul Politic
NEW YORK 4 — Trimisul 

special Agef-pres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Miercuri 
dimineață în Comitetul Politic 
(Nr. 1) al Adunării Generale 
a O.N.U. au continuat dezba
terile în legătură cu adopta
rea unei declarații de princi
pii juridice, care să călău
zească activitatea statelor în 
domeniul cercetării spațiului 
cosmic, document pregătit de 
Comitetul O.N.U. pentru spa
țiul cosmic, din care face par
te și R. P. Romînă.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, ambasadorul M. 
Hașeganu, reprezentant per
manent al R. P. Romîne la 
O.N.U. a arătat că delegația 
romînă împărtășește punctul 
de vedere exprimat în cadrul 
lucrărilor Comitetului, după 
care noul proiect al declara
ției de principii constituie un 
pas înainte. Proiectul cuprin
de printre altele, o prevedere 
referitoare la răspunderea 
statelor și organizațiilor in
ternaționale pentru activită
țile lor spațiale.

în încheiere M. Hașeganu a 
’ subliniat că, consecventă po

liticii sale de promovare a 
cooperării internaționale, Re
publica Populară Romînă — 
ca membră a comitetului pen
tru folosirea pașnică a spa
țiului extra-atmosferic — va 
depune toate eforturile pen
tru a-și aduce contribuția la 
reglementarea acestor impor
tante probleme pe care le ri
dică activitatea spațială a 
statelor.

ROMA 4 (Agerpres). — După 
cum anunță A.F.P., la 4 de
cembrie Aldo Moto, secretarul 
Partidului democrat-creștin 
care a fost însărcinat cu for
marea noului guvern italian 
l-a vizitat pe președintele re
publicii, Antonio Segni, și a 
declarat că este gata să-i pre
zinte lista noului cabinet.

După aceasta președintele 
Segni l-a numit oficial pe Al
do Moto în funcția de prim- 
ministru și a aprobat lista gu
vernului. Din componența 
noului cabinet fac parte repre-

zentanți ai partidelor demo- 
crat-creștin, social-democrat, 
republican și — pentru prima 
dată din anul 1947 — reprezen
tanți ai partidului socialist. 
Liderul partidului socialist 
Pietro Nenni, a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Liderul Partidului 
social-democrat Giuseppe Sa- 
ragat a primit portofoliul de 
ministru al afacerilor externe, 
liderul Partidului republican 
Oronzo Reale, — ministru al 
Justiției.

Declarația liderilor democrați 
din Congresul S. II. A.

WASHINGTON 
preș). — După o 
pe care 
Albă cu președintele Lyndon 
Johnson, liderii democrați din 
Congres au anunțat că se află 
în curs de elaborare o hotă- 
rîre în virtutea căreia proiec
tul de lege privitor la dreptu
rile civile să fie trimis direct 
și cit mai curînd posibil Ca
merei reprezentanților spre 
discutare, fără a mai fi stu
diat de comisia de regulamen
te a Camerei. Luarea acestei 
hotărîri a fost determinată de 
faptul că președintele comi
siei, Howard Smith, democrat 
din statul Virginia și adversar 
al proiectului de lege, a de
clarat recent în legătură cu 
proiectul Că nu are cîtuși de

4 (Ager- 
întrevedere 

au avut-o la Casa

puțin intenția de a accelera 
procedura și de a începe au
dierile de martori în fața co
misiei.

John Mccormack, președin
tele Camerei reprezentanților 
și noul vicepreședinte al Sta
telor Unite, a declarat că pre
ședintele Johnson dorește ca 
proiectul să fie supus cit mai 
grabnic, posibil votului Con
gresului.

PRAGA
Intre 26 noiembrie și 2 de
cembrie 1963 a avut loc la 
Praga ședința Comisiei per
manente a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc pentru 
construcția de mașini. La șe
dință au luat parte delegații
le țărilor membre ale C.A.E.R. 
— R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S.

La ședința comisiei au asis
tat, în calitate de observatori 
reprezentanții R D. Vietnam, 
R. P. Chineze, R.P.D. Coreene 
și Republicii Cuba.

In conformitate cu hotărîri- 
le sesiunilor C.A.E.R. și Co
mitetului Executiv al C.A.E.R., 
comisia a examinat și a apro
bat programul de lucru al Co
misiei pentru construcții de 
mașini pe anul 1964. Progra
mul prevede efectuarea lucră
rilor în legătură cu coordo
narea planurilor dezvoltării 
construcțiilor de mașini pe 
perioada 1966—1970 și cu ela
borarea recomandărilor pen
tru specializare și cooperare 
în producția unor mașini și 
utilaje.

Ședința comisiei a decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă de
plină.
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1963 a avut loc

CARACAS 4 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
A.P. în Venezuela continuă 
ciocnirile dintre forțele arma
te guvernamentale și detașa
mente armate ale Frontului de 
eliberare națională, care și-a 
intensificat activitatea. în re
giunea muntoasă Hueque din 
statul Falcon a avut loc 
luptă violentă în cursul 
reia a fost ucis un ofițer 1 
vernamental, precum și 
mandantul Andres, unul 1 
principalii conducători 
Frontului de eliberare națio
nală.

: o 
că- 
gu- 
co- 
din 

ai

SANTO DOMINGO 4 (Ager- 
pres). — După cum transmite 
agenția U.P.I., la Santo Do
mingo s-a anunțat oficial că în 
regiunea muntoasă Limon se 
desfășoară în prezent lupte în
tre trupe guvernamentale și 
unități de guerilă din Repu
blica Dominicană. In cursul 
luptelor au fost înregistrați 
morți și răniți de ambele părți.

Potrivit agenției, participan- 
ții la răscoala anti-guverna- 
mentală care a izbucnit zilele 
trecute în localitatea Bonao 
din provincia Puerto Plata, 
s-au predat trupelor guverna
mentale.

Situația din Dahomey

Ancheta asupra evenimentelor din Dallas
WASHINGTON 4 (Agerpres). 

Agențiile occidentale de presă 
anunță că la 4 decembrie Bi
roul Federal de Investigații a re
mis ministrului justiției S.U.A., 
Robert Kennedy, raportul cu 
privire la asasinarea președin
telui Kennedy și a uciderii asa
sinului prezumtiv al acestuia, 
Lee Harvey Oswald. Potrivit 
agenției U.P.I., se așteaptă ca 
raportul să fie înaintat la sfir
șitul săptăminii președintelui 
S.U.A., Lyndon Johnson, care-1 
va preda apoi comisiei federale 
de anchetă condusă de pre
ședintele Curții Supreme a 
S.U.A., Earl Warren.

Judecătorul Earl Warren, a 
anunțat că membrii comisiei se 
vor întruni, pentru prima dală, 
joi. EI a declarat că această șe
dință care se va desfășura cu 
ușile închise, are drept scop să 
organizeze activitatea comisiei. 
„Comisia federală, prezidată de 
Earl Warren — scrie agenția 
France Presse — va verifica 
autenticitatea probelor strînse 
îndeosebi de poliția din Dallas. 
Această comisie nu are alt scop 
decît să garanteze poporului a- 
merican că probele prezentate 
sînt de necontestat".

Intre timp, Ia Dallas, pre
ședintele tribunalului în fața 
căruia a fost înaintat cazul a- 
sasinării Iui Oswald, Joe Brown, 
a anunțat că procesul Iui Jack 
Ruby, care urma să se deschi
dă la 9 decembrie, a fost amî- 
nat pentru data de 3 februarie 
1964, Ia cererea procurorului 
general, Henry Wade.

Referindu-se la atmosfera de 
tensiune existentă în prezent

la Dallas, trimisul special al 
ziarului austriac „Arbeiter Zei- 
tung" scrie că a fost nevoit să 
părăsească acest oraș datorită 
apelurilor telefonice, conțlnînd 
amenințări la adresa persoanei 
sale, primite în ultimele zile.

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Cunoscutul ziarist american 
Drew Pearson ale cărui arti
cole sînt reluate de numeroa
se ziare americane, în ultimul 
său articol se întreabă dacă 
gărzile personale care primise 
sarcina de a-1 păzi pe pre
ședintele Kennedy în cursul 
vizitei lui în Texas nu și-au 
neglijat îndatoririle. El arată 
că cei șase agenți ai serviciu
lui secret al Statelor Unite 
cărora li se încredințase sar
cina de a-1 păzi pe președinte, 
s-au dedat la acte de beție la 
Clubul presei din Fort Worth 
(Texas) în noaptea spre 22 no
iembrie, adică în ajunul zilei 
cînd președintele Kennedy a 
plecat din Fort Worth la Dal
las unde a fost asasinat. A- 
ceștl agenți au făcut un chef 
la Clubul presei din Fort 
Worth aproape pînă la 3 noap
tea, informează Pearson, re
ferindu-se la declarațiile pre
ședintelui acestui club. Pără
sind clubul, trei dintre ei in
tenționau să continue cheful 
într-un alt local de noapte de
numit „pivnița”.

Pearson cere să se ia măsuri 
disciplinare împotriva agenți- 
lor serviciului secret care 
și-au neglijat îndatoririle. 
„Este evident, scrie el, că oa
menii care s-au dedat la be
ție aproape pînă la 3 noaptea,

nu mai erau în stare să reac
ționeze instantaneu și nu erau 
pe deplin capabili din punct 
de vedere fizic să păzească pe 
cineva”.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Agenfia Associated Press relatea
ză că marji la Washington a În
cetat subit din viață căpitanul 
Michael Groves, In vlrstă de 27 
de ani, care a comandat trupele 
participante la luneraliile preșe
dintelui Kennedy. Groves s-a sim
țit rău In timp ce lua masa In 
locuința sa șl a murit In drum 
spre spital.

Autoritățile
derea unei anchete pentru a 
bill cauzele mortii sale.

au ordonat deschi
să-
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COTONOU 4 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță 
că fostul președinte al Repu- 
............  ' ----- J------ț apoi 

provizo- 
Hubert 

în seara 
demisia,

blicii Dahomey, devenit 
membru în guvernul 
riu al acestei țări, 
Maga, și-a prezentat 
zilei de 3 decembrie 
după care a fost transportat 
sub escortă în localitatea Bo- 
hicon, unde i-a fost fixat do
miciliul forțat.

Agenția France Presse, citind 
părerea unor observatori poli
tici de la Cotonou, consideră 
că anumite evenimente par să 
aibă legătură cu demisia și

instituirea domiciliului forțat 
lui H. Maga. Pe de o parte a 
fost descoperit un complot ce 
urmărea asasinarea mai mul
tor membri ai guvernului pro
vizoriu condus de colonelul 
Soglo, iar de pe lista celor vi
zați lipsea numele lui Maga ; 
în schimb, printre persoanele 
arestate s-au aflat o serie de 
colaboratori 
Pe de altă 
provizoriu a 
în gestiunea 
chiului guvern condus de 
Maga în urma căreia, mai 
mulți foști miniștri și cîțiva 
funcționari au fost arestați.

apropiați ai săi. 
parte, guvernul 
făcut o verificare 
financiară a ve- 

condus 
căreia,

WASHINGTON 4 (Ager
pres). — Președintele Lyndon 
Johnson a emis un decret sta
tornicind că președintele Ca
merei reprezentanților, John 
Mccormack, care a devenit 
vicepreședinte al S.U.A., va 
asista de aici înainte la toate 
reuniunile importante ale ca
binetului „în vederea asigură-

rit continuității guvernului în 
orice eventualitate". Mccor- 
mack va fi ținut la curent 
cu problemele privind securi
tatea națională.

Președintele Johnson a in
vitat, de asemenea, pe sena
torul Carl Hayden să asiste la 
întîlnirile sale bilunare cu 
liderii Camerei reprezentanți
lor și senatului.
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ROMA. — In cadrul celei de-a 

12-a sesiuni a Conferinței generale 
a Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură, 
a fost aprobat cu 59 de voturi con
tra 27 și trei abțineri, bugetul a- 
cestei organizații pe 1964—1965, 
reprezentînd 38 000 000 dolari.

în ședința plenară a sesiunii 
care a avut Ioc marți seara, R.P. 
Polonă, a lost aleasă în Consiliul 
F.A.O. pentru perioada ianuarie 
1965 — noiembrie 1967.

NICOSIA. — Agenția France 
Presse relatează că în noap
tea de 3 spre 4 decembrie o 
puternică bombă a explodat 
în capitala Ciprului distru- 
gînd Monumentul consacrat 
unui erou grec din timpul 
luptei pentru eliberare. Obser
vatorii politici din capitala 
Ciprului relevă că această ex 
plozie este strîns legată de 
nemulțumirile care au apărut 
între cele două comunități ale 
insulei (greci și turci). Agen
ția France Presse subliniază 
că recent președintele Repu
blicii Cipru, Makarios, a fă
cut cunoscut că disensiunile 
dintre populația greacă și 
turcă nu vor putea fi înlătu
rate decît după revizuirea ac
tualei Constituții a țării. Re
prezentanții populației tur
cești se împotrivesc însă ori
cărei revizuiri a constituției.

ANKARA. — Președintele 
Republicii Turcia, Cemal 
Gursel, a început la 3 decem
brie consultări cu principalii 
lideri ai partidelor politice 
din Turcia în legătură cu for
marea noului guvern. Potrivit 
relatărilor agenției France 
Presse, pînă în prezent încer
cările președintelui Turciei

nu lasă să se întrevadă sfîrși- 
tul crizei guvernamentale. In 
cursul zilei de marți, fostul 
prim-ministru și lider al Par
tidului republican, Ismet 
Inonu, a participat la o întru
nire a grupului parlamentar 
al acestui partid. Intr-o de
clarație făcută în fața mem
brilor grupului, Inonii s-a pro
nunțat pentru menținerea ți
nui regim democrat în Tur
cia. Totodată Indnu a precizat 
că Partidul republican nu va 
face parte din noul guvern.

COPENHAGA. — Radiodi
fuziunea daneză a transmis 
sîmbătă un program de mu
zică ușoară romînească, iar 
luni, 2 decembrie, un pro
gram de muzică simfonică ro- 
minească, interpretată de or
chestra simfonică a Radiodi
fuziunii romîne dirijată de 
Iosif Conta.

WASHINGTON. — In Sta
tele Unite se află de cîtva 
timp ministrul vest-german al 
«•pălării, Kai Uwe von Has
sel, care a sosit în această 
țară pentru a vizita diferite 
instalații militare americane 
și a purta convorbiri cu ofi
cialitățile Pentagonului. La 3 
decembrie, Kai Uwe von Has
sel a avut o întrevedere cu 
ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, la care au 
participat, de asemenea, gene- 
talul M. Taylor, președintele 
Comitetului mixt al șefilor de 
state majore, și alte oficiali
tăți ale Pentagonului. în 
cursul acestor întrevederi, 
după cum transmite agenția 
France Presse, au fost trecute
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Dispar oare berzele ?

j ceasti problemă îi frămîntă 
| pe specialiștii ornitologi.

Fapt este că berzele fac 
parte, de cind lumea, din peisajul 
rural. La sate, oamenii așează pe 
acoperișuri spițe de roți pe care 
berzele să-și poată construi cui
burile lor masive.

In 1958 s-a făcut o statistică 
internațională a berzelor, compa- 
rîndu-se apoi cifrele cu numără
toarea precedentă, din 1934. In a- 
cel an existau în Germania 9 033 
perechi de berze, din care în 1938 
nu mai rămăseseră decît 4800. In 
Danemarca și Olanda, numărul 
berzelor a scăzut cu 80 la sută. 
Este drept că în alte țări numărul 
lor este mai constant, iar în unele 
regiuni ale Austriei, Cehoslova
ciei și Ungariei berzele s-au în
mulțit chiar. In general însă ten

dința este spre o scădere accen
tuată a numărului acestor zbură
toare.

Principala cauză este pieirea 
în masă a berzelor în timpul zbo
rului lor spre sudul Europei, Asia 
și Africa. In afară'de aceasta, nu
meroase berze mor în timpul fur
tunilor sau lovindu-se noaptea de 
stîlpi și fire de telegraf. In 'sfîrșit, 
desecarea intensă a mlaștinilor 
lipsește berzele de hrană.

In unele țări, berzele au dispă
rut cu totul. In Elveția unde nu a 
mai rămas nici o barză, în 1933 
au fost aduse din Algeria 36 de 
exemplare. In 1937 numai una din 
acestea și-a făcut cuib. In anul 
următor, aceeași barză perseve
rentă și-a construit din nou cui
bul la 6 km de Basel. Ea a reve
nit și în 1939, dar curînd după 
ce a scos pui a murit, lovindu-se

de firele de telegraf. Puii au zbu
rat și nu s-au mai întors.

Este și mai grea soarta berze
lor albe din sud-estul Asiei și O- 
rientul îndepărtat. Ele nu-și pot 
face cuib în apropierea așezărilor 
omenești decit în Japonia. In 
folclorul japonez, barza este sim
bolul longevității. Dar și aici nu
mărul berzelor a scăzut conside
rabil. In timp ce la sfirșitul se
colului trecut, berzele își făceau 
cuiburi pe acoperișurile templelor 
din Tokio, în prezent, ele nu se 
mai întîlnesc decît în cîteva sate. 
In ținutul Ussuriisk, pe cursul 
mijlociu al Amurului și în Co
reea, vînătoarea de berze este 
practicată din timpuri străvechi. 
Șamanii mîncau carnea de barză. 
Păsările au fost nevoite să se 
salveze în desișurile pădurilor in
accesibile. Acolo au dat însă de 
dușmani și mai primejdioși - • 
ursul tibetan și ursul brun.

Potrivit planurilor originale 
ale arhitectului Claude Per
rault, în fața clădirii va fi să
pat un șanț adine de aproxima
tiv 8 metri și lat de aproxima
tiv 27 metri, care ar urma să 
dea mai mult relief fațadei, 
sporindu-i înălțimea. Andre 
Malraux, ministru pentru pro
blemele culturale, a declarat că 
ar dori ca în fundul acestui 
șan[ kă fie plantate brazde de 
fiori, iar atît pe malul Senei 
cit și pe latura care dă pe 
strada Rivoli să fie amenajate 
grădini.

Celebra „Cour Carrăe" din 
vechiul Luvru va fi de aseme
nea complet transformată și 
luminată în așa fel incit să 
permită organizarea de concer
te, piese de teatru, festivități și 
spectacole cu Joc de sunete și 
lumini.

In interiorul muzeului vor fi 
amenajate opt săli noi, în care 
va fi expus mobilier în stilul 
Ludovic al XV-lea șl Ludovic 
al XVI-lea. La începutul anu
lui viitor se vor deschide opt 
săli noi pentru obiecte de artă.

Descoperire făcută 
de arheologi italieni

Tribul „murungilor*. în jungla care se întinde de o parte și de alta a frontierei dintre Pa
kistanul de Est și Birmania, trăiește, în condijii de comună primitivă, tribul pașnic al „mu- 
rungilor", compus din cca 16 000 persoane, cu obiceiurile și tradițiile sale străvechi. In 
fotografie 1 Aspect al unui sat locuit de murungi. Satul este situat la poalele dealurilor 

care împrejmuiesc orașul CHIT TAGONG (Pakistanul de Est)
* (PAN ASIA FOTO)
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Planuri 
pentru restaurarea 

Muzeului Luvru

G, uvernui francez a dat pre-
■ sei amănunte cu privire 

Ia planurile sale de re
novare și restaurare a Muzeu
lui Luvru, fostul palat al regi
lor Franței.

Cea mai importantă trans
formare va consta în refacerea 
fațadei de est din fața bisericii 
St. Germain — l'Auxerrois.

Arheologii Italieni au făcut o 
descoperire de o mare im
portanță. Profesorul Massimo 

Pallottino a declarat că Ia săpătu
rile efectuate recent la Roma, a 
fost găsit un fragment dintrun vas 
etrusc pe care este gravată cea 
mai veche inscripție etruscă desco
perită pînă în prezent.

Potrivit aprecierilor Iul Pallotti
no, vasul datează din secolul șapte 
Înainte de era noastră, ceea ce ar 
dovedi că în acele timpuri Roma 
era locuită de etrusci, care ar fi 
deci fondatorii ei. Potrivit unor 
date, care aparțin mal mult de do
meniul legendei, Roma a fost În
temeiată în anul 753 înainte de era 
noastră.

Ședințele Comisiei de arbitraj
în conflictul algero-marocan

în revistă probleme militare 
privind N.A.T.O. și contribu
ția adusă în acest domeniu la 
alianța atlantică de R.F.G. A- 
genția Associated Press subli
niază că întrevederile pe care 
le poartă von Hassel la Wa
shington au o importanță deo
sebită întrucît ele au loc în 
preajma conferinței ministe
riale a țărilor membre ale 
blocului N.A.T.O., programată 
să se desfășoare în cursul a- 
cestei luni la Paris.

Convorbirile militare ameri- 
ricano-vest-germane continuă.

Lela Cincu urmează să cînte 
și pe scenele teatrelor de ope
ră din Perm și Sverdlovsk. în 
repertoriul turneului, în afară 
de „Ivan Susanin", figurează 
operele „Traviata", „Rigolet- 
to“ și „Bărbierul din Sevilla",

NEW DELHI. — Trupa de teatru 
„Little Theatre Group" din New 
Delhi a prezentat recent „Othello" 
de Shakespeare în limba hindi. 
Piesa a fost tradusă de H. R. Bacii- 
chan, care a tradus șl ,,Macbeth" 
șl lucrează la traducerea lui 
„Hamlet". La Academia națională 
indiană pentru literatură sînt în 
curs de traducere in limba hindi 
36 de opere ale clasicilor literaturii 
universale. Intre care Shakespeare, 
Moliere, Tucidide, Confucius.

HAVANA. — La 3 decembrie 
a fost inaugurat la Havana muzeul 
istoric de știinle medicale cu pri
lejul împlinirii a 130 de ani de la 
nașterea omului de știinlă Cuban 
Carlos Finaiy. Finaly a descoperit 
rolul de agent al liniarului în 
transmiterea febrei galbene. Des
coperirea Iui Finaly și metodele 
recomandate de el pentru comba
terea febrei galbene și-au găsit a- 
plicarea 
struia 
putut fi 
nești.

în fața presei filmul docu
mentar american „Vulpea nea
gră". Realizat de Louis Clyde 
Stoumen și distins în S.U.A. 
în 1963 cu Premiul Acade
miei, filmul prezintă în mod 
zguduitor ororile regimului 
hitlerist, tolerarea nazismului 
în trecut, legînd aceasta 
problema menținerii păcii 
prezent.

Comentariul filmului 
limba engleză este vorbit
Marlene Dietrich. Ea a tradus 
și versiunea germană, france
ză și spaniolă a comentariu
lui.

Celebra actriță de cinema a 
făcut toate acestea fără plată 
întrucît, după cum a subliniat 
ea în fața ziariștilor „acest 
film a trebuit să fie realizat 
în mod necondiționat".

Nilului la 48 mile sud de 
Asuan a fost construit cu 20 
de secole în urmă din ordinul 
lui Augustus Cezar.

ABIDJAN 4 (Agerpres). — 
In cursul zilei de marți, la 
Abidjan, au avut loc două șe
dințe de lucru ale Comisiei de 
arbitraj în conflictul algero- 
marocan. Lucrările au fost 
prezidate de ministrul aface
rilor externe al Senegalului, 
Doudou Thiam. întrucît ele 
s-au ținut în cel mai strîns 
secret, în seara aceleiași zile a 
fost organizată o conferință 
de presă în cadrul căreia 
Nuhu Bamali, reprezentantul 
Nigeriei, a făcut cunoscut că 
„membrii comisiei vor începe 
acum abordarea concretă a 
problemei". El a anunțat, de 
asemenea, că președintele 
Coastei de Fildeș, Houphouet 
Boigny a transmis participan- 
ților la sesiune un mesaj în

care se sublinia că „rezolva
rea diferendului într-un ca
dru exclusiv african consti
tuie o etapă importantă în 
realizarea unității africane".

După cum s-a mai anunțat, 
Comisia de arbitraj în conflic
tul algero-marocan a fost 
creată la recenta conferință a 
miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor africane de la Ad- 
dis-Abeba, sarcina ei fiind de 
a elabora propuneri concrete 
în vederea reglementării con
flictului de frontieră dintre 
Algeria și Maroc. Din comisie 
fac parte reprezentanții Coas
tei de Fildeș, Etiopiei, Repu
blicii Mali, Nigeriei, Senega
lului, Sudanului și Tangani- 
căi.

de 
în

în 
de

în zona în care se con- 
canalul Panama, tinde au 
salvate mii de vieți ome-

STOCKHOLM. — La 2 de
cembrie, pe bordul navei ro- 
mînești „Prietenia" aflat în 
portul Uddevalla (Suedia) a 
fost organizată o gală de fil
me rominești de scurt metraj. 
Au participat conducătorii 
șantierului Uddevalla Varveț, 
al agenției de navigație 
Szvanberg și alte persoane. 
Filmele „Mamaia", „Poiana 
Brașov" și „Suită de dansuri 
rominești", prezentate cu a- 
ceastă ocazie, s-au bucurat de 
o caldă apreciere.

încheierea sesiunii Pieței comune
BRUXELLES 4 (Agerpres). — 

La 3 decembrie au luat sfîr
șit la Bruxelles lucrările sesiu
nii miniștrilor de externe și ai 
agriculturii din țările Pieței co
mune, consacrate stabilirii unei 
poziții comune la tratativele ta
rifare din cadrul GATT, care 
vor avea loc în primăvara a- 
nului viitor la Geneva.

După curii relatează agenția 
France Presse, miniștrii parti
cipant au continuat să fie în 
dezacord asupra priorității ce 
trebuie acordată rezolvării pro
blemelor integrării agricole și 
poziției țărilor Pieței comune 
la tratativele tarifare de anul 
viitor cu S.U.A., cunoscute în 
mod curent sub denumirea de 
„runda Kennedy",

Situîndu-se pe pozițiile cu
noscute, Franța și Comisia 
Pieței comune au cerut discu
tarea cu prioritate a probleme
lor financiare privind politica 
agricolă comună, în timp ce 
delegația vest-germană și cea 
olandeză au cerut să se discu
te întii problema poziției Pie
ței comune la runda Kennedy 
și după aceea să se fixeze ca
lendarul viitoarelor discuții 
privind politica agricolă comu
nă a țărilor Comunității econo
mice vest-europene.

După discuții, delegații Lu
xemburgului au propus
compromis, care, pînă la urmă, 
a fost acceptat de Consiliul 
ministerial, și anume, ca mi-

niștrii agriculturii să examine
ze separat dosarul privind re
glementarea financiară a poli
ticii agricole comune, în timp 
ce miniștrii afacerilor externe 
să continue discutarea poziției 
ce trebuie s-o adopte la viitoa
rea conferință tarifară din ca
drul GATT.

Agenția France Presse rela
tează că la sfirșitul dezbaterii, 
miniștrii agriculturii au căzut 
de acord asupra calendarului 
viitoarelor discuții privind sta
bilirea unei politici agrare co
mune a țărilor Pieței comune. 
Ei se vor întruni între 9 și 21 
decembrie.

în ce privește negocierile 
miniștrilor afacerilor externe, 
France Presse relevă că ace
stea nu au ajuns la nici un re
zultat. Delegația vest-germană 
„s-a situat pe o poziție apro
piată punctelor de vedere a- 
mericane", ceea ce a stîrnit 
criticile delegației franceze și 
ale Comisiei Pieței comune 
care au respins propunerile 
R.F.G.

La sfirșitul dezbaterilor, Con
siliul a hotărît să însărcineze 
Comisia Pieței comune să facă 
noi propuneri privitoare la vii
toarele negocieri tarifare „fără 
însă a-și modifica fundamen
tal atitudinea". Consiliul a ho
tărît ca miniștrii afacerilor ex
terne să se întîlnească la 18 
decembrie într-o nouă sesiune, 
la care să participe și miniștrii 
agriculturii.

MțjNCIlEN. — Orașul Munchen, 
unde s-a născut Richard Strauss, 
se pregătește să sărbătorească a 
100-a aniversare a nașterii compo
zitorului. Opera din Munchen va 
prezenta Intre 23 lebruarie — 
15 martie 1964, 12 opere de Rich
ard Strauss. repertoriul de care 
dispun foarte puține teatre de ope
ră. Tot la Munchen va li deschisă 
o expoziție cu tema „Richard 
Strauss și epoca sa“ și se fac pre
gătirile pentru înființarea unui 
„Institut Richard Strauss".

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, la 3 
decembrie și-a încheiat lu
crările la Pekin cea de a pa
tra sesiune a Adunării repre
zentanților’ populari din în
treaga Chină, a celei de a 
doua legislaturi. Sesiunea a 
aprobat planul economiei na
ționale și bugetul de stat pe 
anul 1963 precum și planul 
economiei naționale pe anul 
1964 și proiectul de plan al 
bugetului de stat pe anul 
1964. Participanții la sesiune 
au adoptat de asemenea, o re
zoluție cu privire la numărul 
de deputați ce urmează să fie 
aleși în Adunarea reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină a celei de-a treia le
gislaturi.

COLOMBO. — în urma unei ho
tărîri a guvernului ceytonez, înce- 
plnd cu data de 1 ianuarie 1964, 
importul, exportul 
produselor petroliere 
clusiv Corporației 
stat (excepție face
pentru avioane). In virtutea aces
tei hotărîri a guvernului, Corpora
ția petrolieră a Ceylonului preia 
262 de stafii de benzină care au 
aparfinut companiilor străine.

și desfacerea 
va reveni ex- 
petroliere de 
doar benzinaLENINGRAD. — Soprana 

Lela Cincu, solistă a Teatru
lui de Operă și Balet al R.P. 
Romîne, a interpretat pe sce
na Teatrului Academic din 
Leningrad, rolul Antonidei din 
opera „Ivan Susanin" de Glin
ka. Publicul a făcut o primire 
călduroasă cîntăreței romîne.

După cum a declarat în ur
ma spectacolului, Galina Ko
valiova, una din cunoscutele 
interprete ale rolului Antoni
dei, „; 
să redea 
spirituală a unei femei ruse 
simple, 
inalte calități vocale".
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,artista romînă a reușit 
caracterul și lumea

dovedind totodată LONDRA. — Marlene Die
trich a prezentat la Londra

CAIRO. — După cum rela
tează „New York Herald Tri
bune", templul Dendur, unul 
din cele cinci temple desem
nate de guvernul R.A.U. pen
tru a fi oferite țărilor care 
contribuie la mutarea monu
mentelor nubiene din apro
pierea barajului de la Asuan, 
va fi oferit Statelor Unite. 
Templul Dendur, care este si
tuat pe malul occidental al

DELIII. — Ministerul 'Afacerilor 
Externe al Indiei a anunfat că o 
delegație 
de Indira Gandhi va pleca Ia 8 de
cembrie
săptămini în Africa, pentru a vizi
ta Zanzibarul, Kenya, Nyassalan- 
dul, Rhodesia de nord șl Etiopia. 
Delegația va reprezenta India la 
festivităfile prilejuite de proclama
rea independen/ei Zanzibarulul, la 
10 decembrie și a Kenyei, la 12 de
cembrie.
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